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 #(83 )טייפ מס'

 שמירת הלשון

 מר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"."שו :על הפסוק במשלי אמדרשישנו 

שמור נפשך מצרעת  –נפשו'  מצרעתאומר המדרש: 'שומר פיו ולשונו שומר 

להיטהר ביכולתינו משום שאין  ,בימינו הקב"ה לא שולח צרעת על האדם זו.

שייך בימינו. לא כדין, שכן המצורע צריך להביא קרבנות לטהרתו, דבר ש

אדם שאינו שומר את פיו ולשונו  !מצטרעתכן הנפש  -אנו  בימינו אולם אף

לח צרעת ולא שאכן בגוף הקב"ה אמנם  נפשו מצטרעת.ומדבר לשון הרע, 

 לאדם, משום שאין ביכולתו להיטהר כדין.

 כאב חטאיו".באמת "אם יזכה שירגיש : בהרבי אומר

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

רֹות ַנְפׁשוֹ 'מדרש תנחומא פר' מצורע פ"ב:  א  ּצָּ יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר מִּ ְקֵרי  'ׁשֹוֵמר ּפִּ )משלי כא, כג(. ַאל ת ִּ
רֹות ּצָּ א מִּ ַרַעת, ֶאל ָּ ּצָּ  .ַנְפׁשו   מִּ

יוליקו"מ סי' קמ"א, וז"ל:  ב  אָּ ֵאב ֲחטָּ ת ּכְ ֱאמֶּ יׁש ּבֶּ ְרּגִּ ּיַ ה ׁשֶּ ְזּכֶּ ם יִּ ל ֶאת עָּ  אִּ מו  י ָּ ׁשֶ ל ַהְינו  כ ְ י כ ָּ . כ ִּ בו  ְרַלת ְלבָּ
ְהֶיה לו   , ְויִּ בו  ְרַלת ְלבָּ ל ֶאת עָּ מו  י ָּ ׁשֶ ֱאֶמת, ַרק כ ְ יׁש ב ֶ ר לו  ְלַהְרג ִּ י ֶאְפׁשָּ ם, אִּ טו  ֵרל ְואָּ ו  עָּ ב  ל ִּ ב,  ְזַמן ׁשֶ ל ֵ ל ב ַ לָּ חָּ

ֱאֶמת. ֵרט ב ֶ ְתחָּ ְצַטֵער ְויִּ , ְויִּ ֵאבו  ֱאֶמת ג  ֶדל כ ְ בו  ב ֶ יׁש ְלבָּ  ַוֲאַזי ַיְרג ִּ

 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ד טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ד
לא את פיו ולשונו, גורם פגם גדול לנפשו, א אדם שלא שומר את עיניו,

צריך  ,'אם יזכה!' זכיה לזה:משום שצריך  ,וזאת מרגיש בזה. שהוא אינו

ים נזהרו כל כך? משום שהם מדוע הצדיק לזכות לכך להרגיש תכף ומיד;

 !'.ג'שוטה אינו מרגיש -הרגישו 

 לינו להתחזק באמונהאם אנחנו לא מרגישים זאת, עלינו להאמין! ע

 להאמין, להאמין שאי שמירת 'זיי"ן קני המנורה' גורם פגם נורא לנפשו

 .דהאדם

 

 קנאת ה' צבאות

"חייך, שלך הקב"ה אמר לו: ש עד אהרן הכהן היה כל כך גדול במעלה

בסוף הפרשה כתוב: ו ".השאתה מדליק ומטיב את הנרות –גדולה משלהם 

הלא  – בנו דבר" "הלא גם, ומה הם דיברו? "ו"ותדבר מרים ואהרן במשה

 גם עמנו דבר , הלא"הרק אך במשה דבר ה'?" הקב"ה דיבר גם עמנו?!

 :טענתו של קרחכמו ממש הפסוק נשמע לשון זהו לשון נורא.  ?!הקב"ה

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 '. עיי"ש בפרש"יאין שוטה נפגעבגמ' שבת יג: ' ג 

א עי' ליקו"מ, סי' כ"א אות ב', וז"ל:  ד  ֶזה, ֶאל ָּ א לָּ בו  ר לָּ י ֶאְפׁשָּ "ל, אִּ י ַהנ ַ ַפע ֱאל קִּ יַנת ׁשֶ ְבחִּ יַע לִּ ְלַהג ִּ
י  ַפע ֱאל קִּ ין לו  ׁשֶ ירִּ יו, ְוֵהן ֵהן ְמאִּ ְזנָּ יו ְואָּ ְטמו  ְוֵעינָּ יו ְוחָּ ִּ ׁש ֶאת פ  ַקד ֵ י ְ מ ר ֶאת ַעְצמו  ׁשֶ ׁשְ י ִּ , ׁשֶ "ל. ַהְינו  ַהנ ַ

יו ִּ פ  ֶקר מִּ יא ׁשֶ צִּ הו  ל ְ ְהֶיה ... מִּ י ִּ ין ֶאת ַהמ  ַח ׁשֶ ְררִּ מ  ַח, ְוֵהן ְמעו  ים ב ַ יִּ לו  ם ת ְ ְזַניִּ אָּ ם ְוהָּ ֵעיַניִּ ה ְוַהח ֶטם ְוהָּ ֶ י ַהפ  כ ִּ
ים נִּ ָּ יַנת פ  ְבחִּ יַנת ֶקֶדם, ב ִּ ְבחִּ רֹות... ב ִּ ְבַעת ַהּנֵ ין ְוֵהן ֵהן ׁשִּ ְתֵרין ֻאְדנִּ ין ו  ְתֵרין ַעְינִּ א ו  א ח ְטמָּ ְתֵרין ֻנְקב ָּ ה ו  ֶ י פ  , כ ִּ

א  ְמַנְרת ָּ ת, 'ו  רו  ְבַעת ַהנ ֵ יַנת ׁשִּ חִּ א' –ֵהם ב ְ א ֵריׁשָּ ה  ,ד ָּ רָּ נו  ְ ְפֵני ַהמ  "ל. –ַהְינו  ַהמ  ַח, ו  י ַהנ ַ ַפע ֱאל קִּ  ַהְינו  ׁשֶ
 רש"י תחילת פר' בהעלותך. ה 

 במדבר י"ב, א'. ו 



 ה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  ה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
, 'הרק אך במשה דבר ה'? הלא גם בנו דבר? "ז "ומדוע תתנשאו על קהל ה'?

"אל תשת התחרטו תכף ומיד: אהרן ומרים  זהו לשון נורא. אלא מאי? –

וזאת  ,הצטרעה, אולם מרים כן "חעלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו

, אחיה לשון הרע, שכן מרים הייתה זו שסיפרה לאהרןשחטאה בעון  משום

 נענשה יותר.אף ומשום כך 

"גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי : טישנו מדרש

אמר משה על אהרן אחיו: "גם אתה דיברת שפסוק זה אומר המדרש,  .עקב"

 איפה, נמצא ".?!שאתה תדבר עלי - לא עלה על דעתידבר זה עליי?! 

'הלא גם בנו דיבר  של אהרן ומרים: שהפגם הזה הוא פגם גדול מאד. טענתם

קדושים ומדוע  'כי כל העדה כולם ו של קרח:דומה הייתה לטענת ,ה''

מיד: 'אל נא תכף ואהרן ומרים התחרטו  ?יאלא מא תתנשאו על קהל ה'.

אבל קרח עשינו שטות.  –תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו' 

קרח יצא משה הלך אליהם, ועל אף ש, וכלל לא התחרט כלל ,בשונה מהם

עד כמה חמור הדבר למדים בעזות מצח ולא רצה לחזור בו ולהתחרט. מכאן 

 בכבוד הצדיק.לפגום 

! רואים שכבוד הצדיק שייך , נורא מאדיכבוד הצדיקהקב"ה מקנא על 

ואהרן היה נביאה ייתה אהרן ומרים, מרים המו כ כאלו גדוליםאפילו אצל 

בזכותה של מרים, 'ענני  רק 'בארה של מרים' היההלא  נביא, נורא מאד!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 במדבר ט"ז, ג'. ז 

 במדבר ט"ז, ג'. ח 

 מדרש רבה כי תצא פי"א.ט 

יק עי' מדרש תנחומא תולדות פי"ב:  י  תו  ַצד ִּ ד או  בו  א ַעל כ ְ ְך הו  רו  ׁש ב ָּ דו  ס ַהק ָּ חָּ ֵמד, ׁשֶ ה לָּ אן ַאת ָּ כ ָּ מִּ
דו   בו  כ ְ ֵתר מִּ  )מצויין בליקו"ה ראשית הגז ה"ה, כ'(. יו 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ו טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ו
, א געוואלד, א געוואלד, שושבינא יאבזכותו של אהרן הכהןרק הכבוד' היו 

א דבר של מה בכך?! אולם מעלתו של אהרן הכהן הי , וכייבדמטרוניתא

 ".יג"ויחר אף ה' בם: נאמר בהםבכבודו של משה,  מאחר ופגמו

. דא סגירו דנהורא עלאה" –"מצורע : ידהזהר הקדוש אומר באמת

שצריך לסגור את המצורע  ,כתוב בתורההמצורע היה סגור ומבודד, ככה 

דנהורא עלאה', נסגר מאתו  דא סגירו –לבדו. אומר הזהר הקדוש: 'מצורע 

 האור העליון.

הרבי אומר זאת במפורש:  !משה –משה רבינו הוא היה השפע האלוקי 

, משה רבינו הוא שהוא בחינת שפע אלוקי' –'ומרים שפגמה בכבוד משה 

מה בשפע אלוקי, גברגע שהיא פגמה בכבוד משה, היא פוה'שפע אלוקי', 

כיצד לפי זה, וא ה'נהורא עלאה'. בשפע אלוקי היא פגמה, ה'שפע אלוקי' ה

משום שאצל וזאת,  !'תסגר מנהורא עלאה''תסגר'? מתפרשת המילה 

'שבעה ימים לא  הנביאה, זהו צער נורא; במעלה כמו מריםרמים אנשים 

אה', 'סגירו דנהורא עלאה'. ומהי באמת הסיבה מהנהורא עלתוכל להנות 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 גמ' תענית ט. יא

 ק"נ., ובעוד מקומות.זוה"ק ויצא  יב 
 במדבר י"ב, ט'. יג

י: עי' בליקו"מ שם, אות ו', וזל"שיד  ַפע ֱאלֹקִּ יַנת ׁשֶּ חִּ הּוא ּבְ ה, ׁשֶּ ְכבֹוד ֹמש ֶּ ה ּבִּ ְגמָּ ּפָּ ם, ׁשֶּ ְריָּ יַנת ּומִּ ְבחִּ , ב ִּ
ן, וְ  ֵפל ְוַסְבלָּ ו, ׁשָּ נָּ ה עָּ יָּ א הָּ י הו  ת, כ ִּ רו  ְבַעת ַהנ ֵ יַנת ׁשִּ ְבחִּ ה ב ִּ ְגמָּ פָּ יו", ו  נָּ ָּ ר פ  ַרן עו  י קָּ ת ל"ד( "כ ִּ מו  ל א )ׁשְ

 ֶ ה ֶאל פ  ֶ ר י"ב(: "פ  ְדב ַ מִּ ה  )ב ְ יב ב ֵ ְכתִּ ת; ו  ֵלמו  ׁשְ יַנת ח ֶטם ב ִּ חִּ , ְוֶזה ב ְ נו  ְזיו  ו  ַעל ב ִּ ה ַאפ  רָּ " חָּ ו  ר ב  ֶזה  –ה ֲאַדב ֶ
יט"  ְתֻמַנת ה' ַיב ִּ ם(: "ו  ה  )ׁשָּ יב ב ֵ ְכתִּ ה; ו  ֶ יַנת פ  חִּ ן  –ב ְ י ֶנֱאמָּ יתִּ ל ב ֵ כָּ ם(: "ב ְ ה  )ׁשָּ יב ב ֵ ְכתִּ ם; ו  יַנת ֵעיַניִּ חִּ ֶזה ב ְ

א"  ו   –הו  מ  ר", כ ַ בָּ ה דָּ ַח ְמַכס ֶ ֵלי י"א(: "ֶנֱאַמן רו  ׁשְ יַנת )מִּ חִּ ין, ב ְ יַנת ֻאְדנִּ חִּ א ֶזה ב ְ א ַרב ָּ ְדרָּ ז  ַהר )אִּ א ב ַ בָּ
ה,  –קכ"ח(  ְרעָּ ְצטָּ יל ֶזה נִּ בִּ ׁשְ ע ב ִּ ה' –'ּוְמֹצרָּ אָּ ּלָּ א עִּ ְנהֹורָּ ירּו ּדִּ א ְסגִּ ים  ּדָּ נִּ ָּ ר ַהפ  יַע מ"ט:(, ַהְינו  או  ְזרִּ )ז ַהר ת ַ

ים". מִּ ְבַעת יָּ ֲחֶנה ׁשִּ ַ ץ ַלמ  חו  ֵגר מִּ ס ָּ : "ת ִּ ה  יב ב ֵ ְכתִּ "ל, ו   ַהנ ַ



 ז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  ז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
 של משה בכבודו פגמהש כנגד זה !? מידה כנגד מידהשנענשה בעונש כזה

 עליו לשון הרע. דיברהו

ינו יעל ענהוא לעג פער את פיו רח"ל, והיום ישב כאן אברך, אברך טוב, 

של הרבי, דיבר על רבי נתן, דיבר בגנות ספריהם הקדושים, געוואלד, 

שהצדיק הוא יסוד הלא כמו  ד, זה הרי נהורא עלאה, שפע אלוקי.געוואל

ים הם יסוד העולם, ועצותיו ודיבוריו הק', הם העולם, כמו כן ספריו הקדוש

 בא אברך ומדבר... –הם יסוד העולם, זהו ה'נהורא עלאה' 

 

 השמחה על שאיננו מתנגדים

"אויף מיר וואלט איר רבי נפתלי: אמר פעם לרבי נתן והרבי הלא 

עליי הייתם  – איר וואלט דאך געווען משונה'ע מתנגדים!" !געקריגט?

 !טוהייתם מתנגדים באופן משונההלא  !חולקים?

הייתם  עלוליםאמר להם הרבי:(  לכן)והם היו הרי יראים ושלמים, 'פרומע', 

 .טזלהיות מתנגדים באופן משונה

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ַמרת נ', בא"ד: עי' בחיי מוהר"ן או טו  יו  )רביז"ל( ְואָּ ַרֲחמָּ ְלנו  ב ְ צ ַ נ ִּ ֶ מ ַח ְמא ד ַמה ׁש  ש ְ נו  לִּ י לָּ או  רָּ נו  ׁשֶ ז לָּ אָּ
ן ׁשו  זו  ַהל ָּ ז ב ְ ַמר אָּ יו. ְואָּ לָּ ים עָּ דִּ ְתַנג ְ ת מִּ ְהיו  ל ִּ ים :מִּ עִּ ו  ן ַהת  נו  מִּ ילָּ ְבד ִּ דו  ְוהִּ ְכבו  נו  לִּ אָּ רָּ ב ְ ְך ֱאל ֵקינו  ׁשֶ רו   - ב ָּ

ֵני  ְ ׁש  יםמִּ עִּ ו  ים ,ת  ְרסִּ יקו  ִּ ֶאפ  "ם ְוהָּ ו  ַעכ  ֵהם הָּ ה ׁשֶ רָּ ו  ים ְלַגְמֵרי ֵמַהת  עִּ ו  ים  ,ַהְינו  ֵמַהת  עִּ ו  ְלנו  ֵמַהת  צ ַ ְוַגם נִּ
ר ָּ ְספ  מִּ ר ְוֵעֶרְך ו  עו  י ׁשִּ לִּ ְבדו  ב ְ אָּ ֶ ְבדו  ַמה ׁש  אָּ יו ׁשֶ לָּ ים עָּ ְלקִּ ים ַהחו  דִּ ְתַנג ְ ִּ ַמר   .ַהמ  אי ֱה ְואָּ ַוּדַ ם ּבְ ם ֲהלֹא ַאּתֶּ יתֶּ יִּ

ים דֹולִּ ים ּגְ דִּ ְתַנּגְ ם  ,מִּ ר אִּ ים ֲאׁשֶ דִּ ְתַנג ְ ִּ ת ַהמ  כ ַ ים מִּ ְקׁשִּ ח יו  ַ פ  ְלנו  מִּ צ ַ ר נִּ ים ֲאׁשֶ יו ַהְמֻרב ִּ יו ְוַרֲחמָּ דָּ ֵלא ֲחסָּ לו 
יה ַ וְ  ַמְתמִּ ַמר כ ְ ה ְואָּ נָּ '. עָּ ה ְוכו  ילָּ לִּ ֵתנו  חָּ ְקוָּ ד ת ִּ ה ֶנֱאבָּ יָּ ם הָּ לו  ֶהם ַחס ְוׁשָּ ין לָּ ְמעִּ ינו  ׁשו  יִּ יֶתם הָּ ַלי ֱהיִּ ַמר, עָּ אָּ

ן:  ׁשו  זו  ַהל ָּ ַנז ב ְ כ ְ ן ַאׁשְ ְלׁשו  ַמר ב ִּ ים, ְואָּ ְלקִּ יְגטחו  יְקרִּ יהר גִּ ואְלט אִּ יר וָּ  .עכ"ל ,"?"אֹוף מִּ

 עי' טעם זקנים קו' ח'טז 
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'אויף מיר וואלט איר אמר הרבי לרבי נתן ולרבי נפתלי: בזה הלשון 

הם יצאו מהתפעלות מהרבי, אמר להם הרבי: 'עליי הייתם  געקריגט?!'.

לומר, שנבין אני מתכון הייתם מתנגדים באופן משונה!'. הלא חולקים?! 

העובדה שברוך השם  - ח, זוהי שמחה עצומה לאדםועד כמה עלינו לשמ

לא מקיימים הכל בשלמות, לא מצייתים אמנם הוא אינו חולק על הרבי; 

חולקים על  איננועל הרבי, הרי פחות לא מדברים ל, אבל בשלמות לרבי

 !יז, א געוואלדהרבי, זה הרי נורא

; רבי נתן פירש את שמשתייכים לחוגים אחריםאנשים  כשנפגשים עם

מתי רשאי אדם  -כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו" : "יחדברי המשנה

, 'מנגעי עצמו'לצאת היא ? כשכל כוונתו 'כל הנגעים' - נגעי אחריםלראות 

  מעשיהם.כשכל כוונתו היא להתנזר מ

 

 עצת הנחש הקדמוני

"בעת שהיה הנשמה מספר הרבי:  יטבסיפורי מעשיות נקודה נוספת.

רבונו של עולם! שמע תפילתי, 'בעולם העליון... בתוך כך בא אחד וצעק: 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ה עי' 'עלים לתרופה' בהרבה מקומות, והנה לפניך מ"ש במכתב תכ"ב: יז  רָּ חו  ה ׁשְ רָּ ַהמ ָּ ל ַמה ׁשֶ ְוכָּ
גו   י ְוַהי ָּ "ל. כ ִּ ל ַהנ ַ ן ַעל ְיֵדי כ ָּ ו  ש  ְלש ָּ ה ו  ְמחָּ ם ְלש ִּ ל ָּ ים ַלֲהפ ְך כ ֻ לִּ ר ְיכו  ב ֵ ְתג ַ ים ְלהִּ צִּ ה רו  חָּ י ן ַוֲאנָּ ֲאנִּ י ׁשֶּ ַאף ַעל ּפִּ

ךְ  ל ּכָּ ל ּכָּ ם" - ְמֻקְלקָּ דָּ אָּ ל הָּ ה ּכָּ ד ַעל "זֶּ ְתַנּגֵ י מִּ י ֵכן ֵאינִּ ת !ַאף ַעל ּפִּ נו  ֶזה ְוֵלצָּ ֶזה  ַאֲחֵרי ַמֲחל ֶקת כ ָּ כ ָּ
' ֶזה ְוכו  א כ ָּ ְביָּ ו  ְרב   ְועִּ

ְגֵעי ַעְצמו  ע"פ משניות נגעים פ"ב, מ"ה: יח  נ ִּ ץ מִּ ֶאה חו  ם רו  דָּ ים אָּ עִּ גָּ ל ַהנ ְ  כ ָּ

 מרב ובן יחיד -מעשה ח'  יט 



 ט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  ט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
, וזה היה הס"מ ?!'אם זה יבוא לעולם, מה לי לעשות עוד, ועל מה בראתני

 בעצמו".

כותב רבי אברהם בן רבי  ,כחלק 'אנשי מוהר"ן' ,]בספרו 'כוכבי אור'

"ולא לחינם הרעיש עליו השטן ארץ ומלואה, כי גם הוא היה משיב נחמן: 

מי הם  כל ישראל בתשובה אם לא היו נתרחקים מאתו ומדיבוריו הנוראים".

 ,הקטנים במעלה -הגדולים במעלה, ודרי מטה  - 'כל ישראל'? דרי מעלה

ם יודעים כלום' ובזה היה 'עדיין אינכ :לדרי מעלה היה מראה !כל ישראל

כם ובזה היה ם ומצפה לכהשי"ת חפץ ב :ולדרי מטה היה מראה .מקרבם

 [.כאמקרבם

"והשיבו לו: זאת הנשמה צריכה לירד להעולם בוודאי, ואתה חשב לך 

שהיה כפוף כדרך הזקן, שהיה  ובא והביא עמו זקן אחד... עצה, והלך לו

 ,ושחק ף מכבר(,הכרות עם זה הזקן הכפודבר היה לו )היינו שהבעל מכיר עמו מכבר 

על : דנים בלשונו של הרביאנשי שלומינו היו !". ואמר: כבר נתתי לי עצה

 ?הס"משמא ששחק, או ה זה הו מי שחק, הזקןמי אומר הרבי 'ושחק'? 

 לשאלה זו אין תשובה ברורה, ישנם חילוקי דעות בענין, אבל אנשי שלומינו

מכל  חוכא ואיתלולאחקו! שיעשו שיצ -ס"מ היו אומרים, שזו הייתה עצת ה

 הדבר.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 אנשי מוהר"ן סוף אות ט"ז. -עי' חיי מוהר"ן אות קט"ו, ואות רכ"ט. ועי' כוכבי אור  כ

יק ז', אות ז'. ובסי' ס"ח, וזל"ש:  עי' ליקוטי מוהר"ן תנינא סי'כא  ּדִּ ֵלמּות ַהּצַ ר ׁשְ ּקָּ ְהיֹות  –עִּ ּיּוַכל לִּ ׁשֶּ
ה ה ּוְלַמּטָּ ְהֶיה ְלַמְעלָּ ה, יִּ נָּ ה ֶעְליו  ַמְדֵרגָּ א ב ְ הו  ו  ׁשֶ ַדְעת  ְדֶמה ב ְ ה ְונִּ א ְלַמְעלָּ הו  י ׁשֶ ת ְלמִּ ל ְלַהְראו  כו  ְהֶיה יָּ י ִּ , ׁשֶ

א ַהֵהֶפְך.  הו  ה ְוֵכן ַמְרֶאה לו  ׁשֶ ְהיֶּ ׁש, יִּ ץ ַמּמָּ רֶּ אָּ תֹוְך הָּ ה, ּבְ ְחּתֹונָּ ה ַהּתַ ְדֵרגָּ ּמַ ה ְמֹאד ּבַ הּוא ְלַמּטָּ י ׁשֶּ ְך, ְלמִּ ְלֵהפֶּ
ַרךְ  ְתּבָּ ם יִּ ֵ מּוְך ְלַהׁשּ א, הּוא סָּ ַרּבָּ ַאּדְ ה לֹו ׁשֶּ  .ַמְראֶּ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ י טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ י
על פניו נראה  .מי אני יודע? זה שצחק, אינני יודע)השואל: מי באמת צחק?( 

 .וילעגו חקוצבאמת, הוא גרם באמת שי 'החולק'חק, זהו צשהזקן היה זה ש

מדוע היו צדיקים שדיברו על הרבי? מדוע הם ' :שואל אותיאברך אחד 

 'אלא תרצת! עכשיו תרצת את השאלה, לא שאלת'עניתי לו:  'דיברו?!

 .כעת שאמרנוכותב בסיפורי מעשיות, את הדברים הרבי אמרתי לו מה ש

 

 גודל מעלת ההתבודדות

כל כך מענין  מדוע שאר ספרי קודש לא מדברים': אברךהשואל אותי 

מרבים לדבר ספרים 'קדושת לוי' ו'מאור עיניים' לא התבודדות ותפילות? ה

, גם בהם הדברים מזהגם הם מדברים 'עניתי לו:  '!מענין זה?כל כך הרבה 

הם מדברים רבות ממעלת ההתבודדות, כל הספרים הם ג, בפירוש כתובים

הם לא מדברים  הרבה על התבודדות. אלא מאי?הספרים הקדושים מדברים 

עיניים  אה שהמאוראני כן רו על כך במידה מרובה כזו כמו שהרבי מדבר;

אני כן רואה! המאור עיניים מדבר ! אתם לא רואים? - כבמדבר מהתבודדות

הרבי  ;כמו הרבימפליג בחיוב ההתבודדות מהתבודדות, אמנם הוא לא 

 !".כג"מקטן ועד גדולאומר הרי בתורה של התבודדות: 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 עי' לקמן, ובהערה שם  כב

ְתּבֹוְדדּות הּוא ַמֲעלָּ עי' בליקוטי מוהר"ן תניינא, סי' כ"ה:  כג  ן ַהּכֹל.ַההִּ ה מִּ ה ּוְגדֹולָּ ְליֹונָּ יל  ..ה עֶּ כ ִּ ש ְ ְוַהמ ַ
ה,  ה ְלַמְעלָּ ה ְלַמְעלָּ לָּ עו  , הָּ ה זו  גָּ ין ֵמַעְצמו  ג  ֶדל ַמֲעַלת ַהְנהָּ בִּ דֹוליָּ ֹטן ְוַעד ּגָּ ּקָּ ׁש מִּ פֶּ ל נֶּ ה ְלכָּ וֶּ ָּ ר ַהׁשּ בָּ  !ְוהּוא ּדָּ

ה זו   גָּ ְנה ג ַהְנהָּ ים לִּ לִּ ם ְיכו  ל ָּ י כ ֻ ֶזהְוַעל־ְיֵדי ֶזה יָּ  !כ ִּ י  אַחז ב ָּ ֵרי ׁשֶ ה. ַאׁשְ לָּ דו  ה ג ְ או  ְלַמֲעלָּ . גם שם בסי' ק' !בו 
ַמר,מובא:  אָּ י ׁשֶ רו  לִּ ְ פ  דֹול  סִּ ֹטן ְוַעד ּגָּ ּקָּ ּמִּ ם ַעל־ְיֵדי ׁשֶּ י־אִּ ֱאֶמת, כ ִּ ר ב ֶ ׁשֵ יׁש כ ָּ ת אִּ ְהיו  ר לִּ י ֶאְפׁשָּ אִּ

ת ְדדו  ו  ְתב   !הִּ



 יא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  יא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
רק זו דרך שמתאימה התבודדות ששסברו צדיקים יו משום שה ,וזאת

, הראיתי לו מה '!'מקטן ועד גדולאבל הרבי אומר:  לגדולים במעלה.

 התבודדות.עצת ההמדברת משהרבי כותב בתורה 

עניתי לו: כן  '.כיצד באמת יכול להיות דבר כזה?': אברך לשאולההוסיף 

הן  הרבי נתן לנו את עצת ההתבודדות, והיא מיועדתזה יכול להיות! 

עסוק בהתבודדות  ,והן לגרועים ביותר. אדם גדול במעלה ,לגדולים ביותר

לבקש על השגות אלוקות, התגלות אלוקות, אבל אצלנו ההתבודדות היא 

ים העבהתאוות בפשיטות, אנחנו זקוקים לרפואה זו בכדי להינצל מ

 .'והגשמיים

 

 בדרך של צדיקים גמורים

שצריכים לקבל הרבה  התגברות, כזו התגברות היצר, בימינו ישנה כזו

 'תרופות' כאלו שמשו בעבר רק את גדולי הצדיקים, צריכים מאד 'תרופות';

ולחשוב כי עצמנו טעות הלאסור לנו  . אלא מאי?כדלתת כיום לאנשים כמונו

במדרגת כבר עומדים סימן הוא כי אנו מאחר ונותנים לנו כאלו רפואות, 

'חצות' כמו  רפואותכאלו נותנים לי במעלה; וכי בגלל ש הגדוליםהצדיקים 

לא! נותנים לך רפואה  !ו'התבודדות' סימן הוא כי אני כבר גדול במעלה?

כזו בגלל שאתה חולה אנוש, אתה כל כך חולה, שאתה מוכרח לקחת 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ֶא עי' חיי מוהר"ן שצ"א, מה שמובא שם " כד  ל נָּ ׁשָּ ת מָּ או  ְפלָּ ת נִּ רו  ו  ְך ת  ל־כ ָּ ת כ ָּ ו  ה ְלַגל  ְרב ֶ ַ מ  ֶ ְנַין ַמה ׁש  ה ְלעִּ
ֵלמו   ׁשְ ם ב ִּ תָּ ֻעל ָּ ְ ו  פ  ֲעש  י ַ ן ׁשֶ ְרֶאה ֲעַדיִּ ֵאינו  נִּ י ׁשֶ ִּ ת, ַאף־ַעל־פ  או  רָּ ת ְונו  או  ְפלָּ ת נִּ יחו  ת ְוש ִּ ו  י  ַמֲעש ִּ י־ו  ַאְנׁשֵ ת ב ְ

ֶהם י לָּ או  ה רָּ יָּ הָּ מו  ׁשֶ ֵמנו  כ ְ לו   '", עיי"ש.וכו ׁשְ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יב
, שבימינו מוכרחים דברייאת היטב רפואות חזקות כאלו. אותו אברך הבין 

 ימשו רק את גדולי הצדיקים.ששבעבר להשתמש עם רפואות חזקות, כאלו 

מירה לבד, זוהי עבודה אחרת הקימה לבד בחצות הלילה, האעצם 

 !רק הקימה לבד, להתעורר מהשינה ולהתלבש !לגמרי

שהו מסופר על החברייא של רבי שמעון בר יוחאי ש כהבזהר הקדוש

פנה בחצות הלילה, בשעה שישבו ועסקו בהשגות אלוקות, , וביתבאיזה 

אולם , לדבר עמםביקש ו ת תוך כדי שהוא שוכב על יצועובעל הבילעברם 

 וכלל, והוא הבין את הרמז, עמו כלללשוחח הם הפכו את פניהם ולא רצו 

ה! עכשיו אתה יכול לדבר עמנו, אתה שוכב ' .הוא ירד ממיטתו והסתדר אָּ

 על יצועך וחפץ לדבר עמנו?!' כך כתוב בזהר הקדוש.

 '.וחפץ לדבר עמנו?! רד! רד ממיטתך! רד! 'אתה שוכב על יצועך

לא יועילו לנו, מוכרחים לתת לנו  רגילותמצבנו הוא כה אנוש, שתרופות 

דוקא בגלל  ,כןאפילו האויר גורם. ול שכן תרופות חזקות! תרופות חזקות!

 אנחנו - וזקוקים לרפואות חזקות כל כךשאנחנו אנשים כל כך שבורים 

מוכרחים להתשמש ברפואות החזקות  חייבים להשתמש בהם! אנחנו

 הללו!

: 'מידי וזה תוכן דבריו ,כו'ערבי מוטל''סדר היום ממובא עינים' )אחד הנוכחים: בספר 'מאור 

ליבו על העבירות שבידו, ויערוך חשבון בנפשו. אחד עם יום יערוך שעה התבודדות!' וידבר 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 עי' זוהר נח עב. כה 

, נדפס בספר ליקוטי תורה, ושם מרדכי מטשערנאביל מרביהדרכות  - ישרותספר הנהגות עי' בכו 
ותחשוב חשבון עם הנפש תבקש מחילה מהבורא ברוך הוא  תתבודד בכל יום שעה אחת הדרכה ו':

 !תשובה כל ימי חייךואז תהיה בוברוך שמו על כל מה שעשית אפילו בקטנותך וכ"ש בגדלותך 



 יג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  יג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
גם הבית אהרן מביא זאת בסדר ו י קרלין, ר' אשר כמדומני,"רחים: בצוואה של אחד מאדמוהנוכ

 יום שלם פעם בשבוע. (כז'שעה אחת בשבוע' :, כתובהיום

 

 ההתבודדות של החפץ חיים

ר' אלחנן ספקטור סיפר לי, שאחד סיפר לו מה שראה במו עיניו אצל 

הבחין כי מידי יום ו ,בתו של החפץ חייםיהחפץ חיים. אותו אחד למד ביש

ושב שוהה שם זמן מה, , באמצע היום, נכנס החפץ חיים לאיזה חדר בהחבא

לבדוק מדוע הולך החפץ חיים מידי יום בהחבא. התלמיד למקומו. החליט 

נותן דין הוא כיצד לראות ונוכח  עקבותיו של החפץ חיים, אחר חקההוא הת

דקות, החל לדפוק על וחשבון על כל היום שחלף, וכשחסרו לו למנין חמש 

ככה  !"."ישראל מאיר, תן דין וחשבון להיכן נעלמו החמש דקות?השולחן: 

מה היה  דקות הללוה תבחמש עד שנזכר גם במשך דקות ארוכות, ישב

 .מעשהו בהם

הוא ערך  בהלצה: "החפץ חיים היה ברסלבר חסיד...תלמיד הפטיר אותו 

 !".שחלףהתבודדות, דקות ארוכות ישב וערך דין וחשבון על כל היום 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ויראה להתבודד  :ז)שם(, בהדרכה  מנחם נחום מטשארנוביל מרביהנהגות ישרות . גם עי' בוהבן
בתענית ובתפלה ותשובה ובווידוי ולתקן כל הפגמים וידבק מחשבתו  !א"ע בכל שבוע יום אחד

 '.בהבורא ית

התבודדות יום  ':ג הרן(, אות)נדפס בספר בית א אהרן הגדול מקארלין הרה"ק רביספר אזהרות מבכז  
ויבכה בדמעות לפני קונו ... בתענית ותשובה ותורה לחלק לכל שבוע - !א' בשבוע בחדר מיוחד

לא פחות ואף בלא תענית יראה להתבודד  !ואם אפשר שיתבודד עצמו בכל יום ...שיכפר לו על עונו
 !ויתודה לפני בוראו ויבקש שיכפר לו !משעה



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יד טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יד
חמש דקות הוא צעק: "להיכן נעלמו החמש דקות? לחשבון כשחסרו לו 

)אחד הנוכחים: הוא אמנם וכי לא דיבר להשי"ת?  –נו, ובזמן הזה הוא דיבר הרי 

 אינני יודע, אולי כן. דיבר, אבל הוא לא דיבר להשי"ת(

)ר' משה ביננשטוק: ישנם סיפורים נוספים על החפץ חיים מהם משמע בפירוש שהוא דיבר 

(. )אחד הנוכחים: קיימים כיום ספרים כחעם השם יתברך, ואף שטח את טענותיו לפני השם יתברך

 (.כטבמפורש שחיברו תלמידיו של החפץ חיים, ושם הם כותבים מענין ההתבודדות

שהוא הכיר את החפץ חיים, הוא הכיר  ,'אחד סיפר לי כאן 'בזכרון משה

יפר לי שהחפץ . הוא סוביניהם גם את החפץ חייםהרבה יהודים בפולין, 

היה זה דבר נדיר מאד. ניגשו אליו הבעלי ו, כלשהי עיירהחיים נקלע פעם ל

רִּ ַס ַה : "רבי, כל ואמרו בתים בכאב ָּ  מחללים את השבת בפהרסיא;עיר ים בפ 

עושים את דרכם הביתה, בעלי המלאכה והאנשים הפשוטים בערב שבת כש

אחרי שקיעת החמה. עד , והמלאכה נמשכת את ראשם פרסהם נכנסים ל

נענו הספרים:  ,שלח החפץ חיים לקרוא לספרים ושאל: "מה פשר הדבר?"

בשעה ערב שבת לבד מנו בטלים, , בכל ימות השבוע א"רבי, זוהי פרנסתנו

מהעבודה הוא רק מחייתנו מקור  דרכם הביתה.בעלי המלאכה עושים את ש

נמנע  בשעות הללוגם אם  , שכן רק אז באים בעלי המלאכה,ותבתש יבערב

החל החפץ את דבריהם, אחרי ששמע . "מלעבוד, נאבד את מקור פרנסתנו

לשכנעם, אולם דיבוריו לא הועילו מאומה, הוא לא וחיים לדבר על ליבם, 

 .בו נשבר בקרבוינפטר מהם כשלרה בלית בריוהצליח לפעול אצלם, 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 '.חפץ חיים'כרך א'. וגם בספר קיצור תולדות  'עיני ישראלמאיר עי' בספר ' כח 
כי אם שיקבע ואין לנו שום עצה ": פרק יא ,חלק א ' לבעל החפץ חיים זצ"ל,שם עולם'ספר עי'  כט

ולהפנות מטרדותיו ולחשוב להתבודד בחדרו  עת לנפשו,בכל שבוע  או על כל פניםבכל יום  האדם
 !"איזה אופן לתקן את עצמועצות בנפשו אודות ענייני אחריתו ב



 טו ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  טו ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
אולי תנסה אתה לדבר על ליבם". : "ובקש החפץ למלווהואחר כך פנה 

כפקודתו, פנה לספרים ואמר: "אתם יודעים מי דיבר אתכם?  המלווהעשה 

'החפץ חיים' בעצמו! געוואלד, ליהודי כמוהו מיאנתם לשמוע?!", ככה 

עלו אצלם. נפטר מהם , עד שדבריו עשו פרי ופלדבר על ליבםהמשיך 

לחפץ חיים שדבריו עשו ובא לספר  ,בשמחה רבהמלווהו של החפץ חיים 

 פרי ופעלו את פעולתם.

כיצד הוא שוכב את החפץ חיים החפץ חיים של  ומלווהראה  בהמשך

"רבוש"ע, אם דבריי אינם בפישוט ידיים ורגליים, ובוכה לפני השם יתברך: 

כך  .'ל'ירא שמים דבריו נשמעין ,שמים, שכןנשמעים סימן הוא כי אינני ירא 

כך הצליח רק שהחפץ חיים שכב בפישוט ידיים ורגליים. ו סיפרו שם בפולין,

 לפעול אצלם.

 היה לו לחפץ חיים מנהג לשפוך דמעות כמים לפני השם יתברך.

מלשונם של שאר אמנם דיבוריו של הרבי מענין התבודדות שונים 

לבכות ולשפוך שיחם לפני השם יתברך, הם , אבל גם הם הרבו לאהצדיקים

 ערכו דין וחשבון, הם הקפידו על כך.

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 עי' גמ' ברכות ו:ל 

כוונתו, שהלשונות שמשתמש בהם רבינו בענין התבודדות שונה משאר ספרי קודש, כגון; 'מקטן  לא 
 ועד גדול', וענין 'את כל אשר עם לבבו ישיח', 'כדבר איש אל רעהו', וכדו'.



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ טז טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ טז
 חשבון הנפש של הסוחר

, היה 'ורבי זושא מאניפולי' ',ענסק'הרבי ר' אלימלך מליז ,לשני האחים

. אביהם שהיה עשיר במשפחה , הוא היה הסוחר שםלבאח נוסף צעיר מהם

גדול, השאיר אחריו ירושה גדולה, אולם מאחר וידע כי רבי זושא הינו 

ולרבי  '.וא בטלן הרי, הוא לא מוכשר לכלוםה' ', השאיר לו רק זוטות;בטלן'

, השאיר 'סוחר'לאחיהם הצעיר שהיה אלימלך השאיר דברים אחרים, ו ר'

 .אביהם ירושה גדולה

שהפך להיות על אחיהם הצעיר, ומצרים ים שני האחים היו תמיד מצטער 

ערב  ?!...'סוחר'צדיקים, והוא נהיה איזה שני אחים שני הם  ..'.סוחר' איזה

כיצד הוא מוציא בו , הבחינו לשנתו צעירם ההאחי בטרם פנה ,אחד

שאלו: "האם פנו אליו האחים ו .ובוכה ללא הפוגהן, עורך חשבו ,חשבוניות

?", ענה להם אחיהם: בוכה שאתה כל כךכלשהו היה לך היום הפסד כספי 

ובוכה לפני לישון, אני עורך דין וחשבון הולך "לא, מידי לילה, בטרם אני 

 .לגנחה דעתם את דבריוהאחים מאז שמעו  ."השם יתברך

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 הרה"ק רבי נתן זצ"ל. לב
לכן צריך האדם להתחרט מן הנכון לציין אגב אורחא מה שמובא בנוע"א הנהגות האדם, אות א':  לג

שאז עת רצון לבכות על גלות השכינה פעמים  ולהתבודד עצמו קודם אור היוםמאוד על עונותיו 
ואז יראה בעצמו שעמדו עונותיו נגד  וגם ביום לפעמים יתבודדהרבה עד אין חקר ויבכה בדמעות 

ו, ויזכור את חטאותיו ועונותיו ופשעיו כהרים וגבעות אשר מעולם לא זכר אותם אם עשה ככה, עיני
 וכו', עי"ש.ככה יעשה לא פעם ולא שתיים ולא מאה פעמים עד אשר ירחמו עליו מן השמים 



 יז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  יז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
לדבר ממעלת  מרבההענין הוא כזה; הרבי  אני מתכוון לומר,

שהרבי מדבר מהתבודדות,  ההתבודדות, ובכל תורה בליקוטי מוהר"ן

 .ויותר יותרבדיבורו במרחיב הרבי 

'... כל לדיהודי שמשתייך לחסידות חב"ד אמר לי: "גם לנו יש 'התבוננות

 הצדיקים דיברו על כך שצריך לדבר דיבורים להשם יתברך.

לא אך כל הספרים מדברים מהתבודדות, כל הספרים! 'אכן  אמרתי לו:

יותר משאר על כך הרבי מדבר  דיבר!כמו שהרבי כזו במידה מרובה 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

עיקר הכנעת הלב להיות נשבר ונדכה והעברת רוח  :אגרת התשובה פרק ז עי' ליקוטי אמרים תניא, לד
שעה אחת בכל וסט"א הוא להיות ממארי דחושבנא בעומק הדעת להעמיק דעתו ובינתו  הטומאה

 .או לילה לפני תיקון חצות להתבונן במה שפעל ועשה בחטאיו יום



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יח טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ יח
כן, כולם, כל הספרים; 'קדושת (. לה)ר' משה: גם הספר חרדים מביא זאת. 'הצדיקים

 ', כולם.לז', כולם מצטטים את דבריהם, 'מאור עיניים', 'עבודת ישראללולוי

 

 האש שלי תוקד עד ביאת המשיח

הצדיקים לא מרבים לדבר מדוע שאר  על זה הדרך אפשר להסביר

"האש שלי תוקד עד ביאת הרבי גילה לנו משהו נצחי: מהתבודדות, שכן, 

 ,"מיין פייער'ל וועט שוין טליען ביז משיח וועט קומען!" - !"לחהמשיח

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

וראיתי להעתיק פה מה  :א ד"ה ת"ח"ביאור הלכה סימן תקעעי' ספר חרדים פרק ע"ג. גם עי' ב לה 
תוך ספרי המקובל האלקי חסידא קדישא הרב ר"י שמצא ב :וז"ל ',ספר חרדים'שכתב השל"ה בשם 

לוריא אשכנזי ז"ל בספר אחד כתיבת יד כל מה שתמצא בסיגופים כו' לא נזכרו אלא למי שאין עמלו 
יום אחד מן בתורה אבל מי שתורתו אומנתו ויודע דעת ויראת ד' לא יחלש ולא יתבטל מלימודו אך 

ויתקשר מחשבתו בו כאלו כבר עומד לפניו ביום  נוהשבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו לבין קו
  !כאשר ידבר העבד אל רבו ובן אל אביוהדין וידבר לאל ית' 

למה היצה"ר בהתגלות, והיצ"ט  -שמואל, מה שמבאר שם הענין  -', נביאים קדושת לוי'ילקוט  עי' לו
להשיג,  והתבודדותשאנו רואין כשאדם רוצה להשיג מעט קדושה צריך סגופים  -הוא בהסתר? 

ידוע שכל אדם  , ד"ה 'יהודה אתה יודוך אחיך', כתב בזה"ל:פרשת ויחיוב יעוי"ש תירוצו ע"ד משל.
צריך להתחזק בלבו אמונה זאת שבוודאי אין הקדוש ברוך הוא מואס חס ושלום בשום תפילת עמו 

ף על פי כן יקר בעיניו א -אף שהקדוש ברוך הוא נקרא הגדול הגבור והנורא לו דומיה תהלה  -ישראל 
אף על פי כן מגיע מזה תענוג  ,דיבורים של עמו ישראל אפילו ממי שהוא חס ושלום בדיוטא תחתונה

 . !להבורא יתברך
 -היסוד האמיתי לכל העבודה  :"ובאת וסגרת הדלת"ם, ד"ה ליקוטי - ספר עבודת ישראלעי'  לז

ד מאוד. ועל ידי הכנעת רוחו ושבירות ולחשוב בשפלותו ולדעת כי הוא בבחינת דלות ע להתבודד
 .'לבו יוכל לעלות אל ה

ן ס"חעי' חיי מוהר"ן מ"ו: " לח  ימָּ א סִּ נָּ ְניָּ ֵטי תִּ ו  ק  לִּ ס ב ְ ָּ ְדפ  ן ַהנ ִּ ְניָּ ה עִּ ל ָּ ג ִּ ר ,ק ֶדם ׁשֶ ב ֵ ים  ,ד ִּ דֹולִּ ה ּגְ ּמָּ יּו ּכַ הָּ ׁשֶּ
ְפַס  ְך נִּ ן ְוַאַחר־ּכָּ ּקֵ ּתִּ ֶּ ן ַמה ׁשּ ּקֵ ה ְותִּ ש ָּ ד עָּ חָּ ל אֶּ ּכָּ יֵדיֶהם קׁשֶּ ַתְלמִּ ם ב ְ ְעת ָּ ירו  ד ַ ֵהאִּ ה ׁשֶ רָּ ְנַין ַהֶהאָּ תו  ְלעִּ נָּ . ְוַכו ָּ

ר בָּ ת ד ָּ ו  ים ַלֲעש  יכִּ נו  ְצרִּ ל אָּ ם, ֲאבָּ תָּ רָּ ְפַסק ֶהאָּ ְך נִּ ל ַאַחר־כ ָּ ַרְך ֲאבָּ ְתב ָּ ם יִּ ֵ ים ְלַהׁש  ׁשִּ ה ֲאנָּ מ ָּ ל  א  ְוֵקְרבו  כ ַ ׁשֶ
ו   ים ַיֲעש  ׁשִּ ו  ֲאנָּ ֵאל  ם, ׁשֶ לָּ ם ֻיְפַסק ְלעו  קו  מָּ ם ב ְ ְרׁשַ ר נִּ ְכבָּ ם. ו  לָּ ים ְוֵכן ְלעו  ׁשִּ ד ֲאנָּ ו  עו  ים, ְוֵהם ַיֲעש  ים ֲאֵחרִּ ׁשִּ ֲאנָּ



 יט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  יט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
 בחייםנהגה כל עוד היו אר הצדיקים התוו ששהדרך  .ממילא לא שייך אחרת

אבל להשאיר כזה מין אור, אור כזה  ., הם השאירו ספר אחריהםבחיותם

 ...קד עד ביאת המשיח?!שיו

, !"לט"פאר הדוראת ה'קדושת לוי' היה הרבי מכנה:  הלא רואים בחוש;

"אז דער בארדיטשובער רב זאגט 'דער בורא' שפריצט הרבי אף העיד עליו: 

א געוואלד! הרבי מאד אחז מהקדושת לוי,  – "מפייער פון די אויגן םאיה

 וכי ישנם בימינו 'חסידי ברדיטשוב'?! ;אעפ"כאך 

שבו ויעסקו בלימוד הספר ישי 'חסידי ברדיטשובוכי ישנם בימינו '

ספר קדוש, זה אמנם אינו קיים! דבר ש וקדושת לוי, וילכו עם תורותיו?! זה

על פי הספר? הם ומעיינים בו, אבל האם ישנם חסידים שכל הליכותיהם 

מהספר?! לא קיים דבר כזה! למעשה הדרכה  שיוציאו 'חסידיםהאם ישנם '

מסתפקים הם לא רק ש -אנשים שממש ישנם הלא  ,אצל הרבימה שאין כן 

ממש כמו שהרבי מדבר איתי!  חשוב בעיניהםבלימוד הספר, אלא שהספר 

 !!!רבי מדבר איתי! לומדים את הספרהכמו ש

סים בדורנו זה ברוך השם, מדפיסים כל העת, מדפיסים, מוכרים, מדפי

וגם לומדים את הספר,  ם להדפיס,עוד, מדפיסים עוד ועוד! הרי לא מפסיקי

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ן:  ׁשו  זו  ַהל ָּ ַנז ב ְ כ ְ ן ַאׁשְ ְלׁשו  ַמר ב ִּ ה. ְואָּ ְכב ֶ ם ל א תִּ לָּ ַקד ְלעו  ו  י ת  ל ִּ ֵאׁש ׁשֶ הָּ ַמר ׁשֶ אָּ ֶ ְרל ַאֵחר ַמה ׁש  "ַמיין ַפייעֶּ
יז ן ּבִּ ועט ׁשֹוין ְטלּועֶּ ען וֶּ ועט קּומֶּ יַח וֶּ ׁשִּ   ."!מָּ

 עי' ימי מוהרנ"ת אות ל"ט.לט 
יטעי' חיי מוהר"ן תקצ"ט:  מ אס ֵווייְסטו  נִּ ן: "דָּ ׁשו  ֶזה ַהל ָּ י ב ְ ַמר לִּ ַעם ַאַחת אָּ ַ ֶבער  ,פ  יְטׁשו  אְרדִּ ַאז ֶדער ב ַ

אְגט  ב זָּ ֵרא'רָּ ו  יְגן" 'ֶדער ב  יא או  ן דִּ יהם ַפייֶער פו  יְצט אִּ רִּ ְ פ  ַחק  .ׁשְ ת ְודָּ בו  ער ּבֹוֵרא'ת ֵ ה  'דֶּ ֵאימָּ ם ב ְ רָּ ַוֲאמָּ
ה,  ְראָּ דֹוׁש ְויִּ יו ַהּקָּ ּפִּ א מִּ צָּ ּיָּ ׁשֶּ ין ּכְ תִּ ים ְמַרּתְ ּבּורִּ יּו ַהּדִּ  .ְוהָּ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כ טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כ
חלוק על בוא ולרואים הרי מה שנעשה כעת... וכי יעלה על דעת מישהו ל

 ...קדושת לוי?!ספר אלו הלומדים 

את העתיד להיות עניינו של הרבי הוא כה גדול, הרבי צפה ברוח קודשו 

באופן יהיה כזה מין חושך... וזו הסיבה שהרבי דיבר ש, מאבעקבתא דמשיחא

, הרבי הרבה לדבר על כך שעם ישראל לא יצליחו להחזיק מעמד בשום כזה

בשום אופן לא יצליחו פנים ואופן, כי אם על ידי דיבורים להשם יתברך, 

מאחר  כל כך הרבה לדבר מהתבודדות;שהרבי  הסיבה היזו להחזיק מעמד.

להכין עצות מוכרח , אני 'ש שתוקד עד ביאת המשיחא'ואני משאיר אחרי 

היה הרבי בכח מה?  – "האש שלי תוקד עד ביאת המשיח" לזכות לזה:

 שהקדוש ברוך הוא יעזרנו. אר הצדיקים.ר שאשמ יותרמזה לדבר מוכרח 

  

 הצדיק מדבר אלי, 'עשה כך וכך'

הוא  אנחנו מדברים דיבורים כל כך יפים מעניינו של הרבי, אבל העיקר

ו יכולים נני'לעובדא ולמעשה'! אחרי היותנו קרואים על שמו הקדוש, א

יכולים לפטור עצמנו בזה איננו זה שאנו אוחזים מהספר, בלפטור עצמנו 

לבד, לא לזה התכוון הרבי כשאמר 'האש שלי תוקד עד ביאת המשיח'. 

כוונתו הייתה שנקח את הספר באמת, ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכנו 

, שיהיה לנו איזה עסק עם הספר את כל דברי תלמוד תורתווד ולקיים ללמ

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

אחרי שמעתיק שם מה שמובא בשי' הר"ן אות ל"ה  -עי' ספר ויואל משה מאמר ישוב א"י סי' ק"נ  מא
וזה ענין של רוח הקודש שראה מה הגיע "מה שמסיים בזה"ל:  -'שהולך אפיקורסות גדול בעולם' 

 אלינו בעיקבא דמשיחא".



 כא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  כא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
מדבר עמנו ואומר לנו בפה מלא, 'עשה בעצמו היה הרבי הלא אם  הקדוש!

 .ככל אשר יצווינוכך וכך', מסתמא היינו מצייתים ועושים 

עלינו לדעת: 'הרבי מדבר!' 'דער רבי רעדט!' הספר מדבר! הוא אולם 

מתעוררים, אנשים שאנשים בחוש רואים הלא בר, מדבר! הרבי באמת מד

דבר שאינו קיים באף מתקרבים להשם יתברך, הספר מדבר! הוא מדבר! ש

 !מבאחר מקום

כוונתו "מיין פייער'ל וועט טליען ביז משיח וועט קומען',  כשהרבי אמר,

הצדיק  זהו כח הספר, שאורו של הרבי הולך ומאיר! וזה לא רק -הייתה 

הלא שהשאיר אחריו, כל כך כוחו נטוע, ממש כמו שהצדיק מדבר עכשיו! 

 !מגהרבי מדבר, הוא מדבר הרי

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

כאשר הבטיח ז"ל שענינו לא עי' פרפראות לחכמה על תורה ס"א, אות י"ד, מ"ש שם בא"ד: "... מב 
וכנראה בחוש אשר זה יותר מששים שנה אחר והאש שלו תוקד עד ימות המשיח כנ"ל,  ,יופסק

כמים בו ז"ל ובחיבוריו הקדושים ובכל הצדיקי אמת בוער הסתלקותו ז"ל, והאש הקדוש של אמונת ח
, ומשתדלים לעסוק בעניניו ז"ל בכל פעם בהשתדלות יתירה ביותר בלב אנ"ש עד אין סוף ממש

צד  להפיץ מעיינותיו חוצה להדפיס חיבוריו ז"ל, ולבנות בניניו הקדושים, ולעסוק בכל ענייניו על
מעט שלא הכירו ולא ידעו ולא ראו גם שום אחד מתלמידיו וכבר יש רבים מאנ"ש אשר כ .היותר טוב

, הקדושים ז"ל, ואף על פי כן בוער בלבם עסקיו ועניניו של רבינו הקדוש ז"ל כאש יוקדת ממש
ושותים בצמא את כל דבריו ודברי תלמידיו הקדושים ז"ל, והם עליהם ממש כמים קרים על נפש 

פשם, והכל בכח קדושת ההתנוצצות הארת הדעת עיפה, ועובדים את ה' באמת בכל לבם ובכל נ
 !".הקדוש שנשאר בעולם מרבינו הקדוש ז"ל על ידי חיבוריו ותלמידיו הקדושים

)בענין  אות כ"ז ה"ועיין בהל' תפילין עי' שם בפרפל"ח, על תורה ע"ב תנ', אות ב', מה שמציין: "מג 
ן היטב לשם שמים בספרים , מובן משם שכשמעיינימבטלין תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה(

תת יהקדושים של הצדיק האמת, ומתבוננין היטב בנפלאות נוראות השגתו הקדושה, ובנעימות אמ
דבריו ועצותיו הקדושים והתמימים וכו', על ידי זה ממשיכין התיקונים המבוארים בפנים שזוכין על 

 ".ו ונשמתו של הצדיקבהספרים הקדושים הנ"ל שם מאיר פניו ושכלידי ראיית פני הצדיק, כי 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כב
 "עד מתי פתיים תאהבו פתי"

 אומר, זו שנאמרה באמת בחג השבועות, 'מדבתורה 'וביום הביכורים

שלכל אחד יש בחינת מלכות באתגליא על כך הרבי מדבר שם  הרבי;

נשמות שנכנעים תחתיו. ולכאורה הדבר תמוה, אם הוא אינו וובאתכסיא, 

יודע מי הם הנשמות שנכנעים תחתיו, כיצד יוכל להזהירם? כיצד יוכל 

אדם לא יוצא ידי חובת , שאם דבריו אומר הרבילהוכיחם? הרי מיד בהמשך 

'? האדם מהלהתקיים בו חלילה, 'הרבנות מקברת את בעליהתוכחה, יכול 

מילא ? הוא הרי לא יודע מי הם הנשמות? מה עליו לעשותאך  שרוי בסכנה,

לצדיקים היה רוח הקודש והם ידעו מי הם הנשמות, אבל אנחנו לא יודעים 

 כלום?!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

תבליקוטי מוהר"ן. וז"ל שם באות א':  -סי' נ"ו מד  יַנת ַמְלכו  חִּ ֵאל ב ְ רָּ ש ְ י ִּ ד מִּ ל ֶאחָּ כָּ י ֵיׁש ב ְ ת  ...כ ִּ ינו  ְבחִּ ו 
ה לָּ ְמׁשָּ ֶ א, ַהְינו  ַהמ  ְליָּ ְתג ַ אִּ א. ב ְ ְסיָּ ְתכ ַ ְבאִּ א ו  ְליָּ ְתג ַ אִּ יא ב ְ ד, הִּ ל ֶאחָּ כָּ ׁש ב ְ י ֵ ת ַהז  את ׁשֶ ְלכו  ד  ַהמ ַ ל ֶאחָּ ׁש ְלכָּ י ֵ ׁשֶ

ְב  "ל. ו  נ ַ ו  כ ַ ל  ת ׁשֶ ְלכו  יַנת ַהמ ַ חִּ י ב ְ פִּ א, כ ְ ְליָּ ְתג ַ אִּ ים ב ְ ׁשִּ ֲאנָּ ו  הָּ ל ַעל ֵאל  ׁשֵ א מו  הו  , ׁשֶ תו  ינָּ חִּ י ב ְ א, ְלפִּ א הו  ְסיָּ ְתכ ַ אִּ
ַהְינ א. ד ְ ְסיָּ ְתכ ַ אִּ ת ב ְ יַנת ַמְלכו  חִּ תו  ב ְ ינָּ חִּ י ב ְ ד ְלפִּ ל ֶאחָּ ם ֵיׁש ְלכָּ י ג ַ ם כ ִּ ֵאין לו  ׁשו  ְרֶאה ׁשֶ א נִּ ְליָּ ְתג ַ אִּ ב ְ ַאף ׁשֶ ו  ׁשֶ

ים. כ ִּ  ׁשִּ ֲאנָּ ו  הָּ ל ַעל ֵאל  ׁשֵ א מו  ל, הו  דו  ְבֶהְעֵלם ג ָּ א ו  ְסיָּ ְתכ ַ אִּ ל ֶזה ב ְ ם כ ָּ ים, עִּ ׁשִּ ֲאנָּ ו  הָּ ה ַעל ֵאל  לָּ ם ֶמְמׁשָּ תָּ מָּ ׁשְ י נִּ
יו ְחת ָּ ים ת ַ עִּ ְכנָּ יו, ְונִּ ְחת ָּ  ֵהם ת ַ

יךְ שם, באות ג':  מה רִּ ים פ"ז:(:  ְוצָּ חִּ סָּ ְ ת )פ  ינו  ְבחִּ ְהֶיה ב ִּ ל  א ת ִּ ת, ׁשֶ ְלכו  ְך ַהמ ַ ים ְלתו  מִּ ת יָּ יכו  יְך ֲארִּ ְלַהְמׁשִּ
' יהָּ לֶּ עָּ ת ּבְ ת אֶּ רֶּ נּות ְמַקּבֶּ ַרּבָּ יו 'הָּ לָּ ל עָּ ָּ ט  מ ֻ ֶפה, ׁשֶ יַנת צו  חִּ א ב ְ , הו  ׁש לו  י ֵ ת ׁשֶ ְלכו  יַנת ַהמ ַ חִּ י ב ְ ד ְלפִּ ל ֶאחָּ י כ ָּ . כ ִּ

ת ֲעֵליֶהם יַנת ַמְלכו  חִּ ׁש לו  ב ְ י ֵ , ׁשֶ ְרׁשו  ָּ ׁש  ֵהם מִּ ים ׁשֶ ׁשִּ ֲאנָּ יַח ֶאת הָּ כִּ ְלהו  יר ו  ר לו  ... ְלַהְזהִּ ַאְך ֵאיְך ֶאְפׁשָּ
יַח או   כִּ ְלהו  יר ו  םְלַהְזהִּ תָּ יַח או  כִּ ם ֶאְצלו  ְלהו  ֶהם, ְוַגם ֵאינָּ יְך לָּ רִּ צ ָּ ֶ ֵדַע ַמה ׁש  י ֵאינו  יו  ם, כ ִּ ין  ?תָּ יכִּ ן ְצרִּ ְוַעל־כ ֵ

ַעְצמו   ים ב ְ מִּ יַכת יָּ ן ַעל־ְיֵדי ֲארִּ ם כ ֵ א ג ַ ה, הו  ַעת ַהז ֶ א ַלד ַ בו  ם. ְולָּ יחָּ כִּ ֵדי ֵליַדע ֵאיְך ְלהו  ַעת, כ ְ ֶזה ד ַ ... לָּ
ְמ ובהמשך כותב:  י ַעל נִּ ת, כ ִּ ְלכו  ְך ַהמ ַ ים ְלתו  מִּ ת יָּ יכו  ין ֲארִּ יכִּ ה  ַמְמׁשִּ דָּ ַעל יָּ ה, ׁשֶ רָּ ו  ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהת  א ׁשֶ צָּ

"ל. ַעל־ְיֵדי־זֶ  נ ַ ין ְלַדַעת כ ַ כִּ "ל, ְוַעל־ְיֵדי ֶזה זו  נ ַ ת כ ַ ו  ד  ים ְוַהמ ִּ מִּ ְך ַהי ָּ ת ְלתו  ו  י  ין ַהחִּ יכִּ ה  ַמְמׁשִּ דָּ ין יָּ לִּ ה ְיכו 
יַח  כִּ "ְלהו  נ ַ ה כ ַ רָּ ְך ַהְסת ָּ תו  ב ְ ה ׁשֶ רָּ יַנת ַהְסת ָּ ְבחִּ ַרְך, ב ִּ ְתב ָּ ם יִּ ֵ ים ְמא ד ֵמַהׁש  קִּ ְרחו  ו  ֶאת הָּ ל   ל.ֲאפִּ



 כג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  כג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
ם, "אומר הרבי: על ידי עסק התורה!  תָּ ה או  יחָּ כִּ ה  מו  ַעְצמָּ ה ב ְ רָּ ו  ֲאַזי ַהת 

יַנת:  ְבחִּ ַתי ּפְ ב ִּ ְיהּו ַעד מָּ ת ַקּמַ זֶּ א ַמְכרֶּ י''אֹוַרְיתָּ תִּ ֵאֲהבּו פֶּ ים ּתְ יִּ והם  .?!"מותָּ

נשמות שנכנעים תחתיו שומעים את קול התורה המכרזת  שומעים, אותם

 "עד מתי פתיים תאהבו פתי".

ל באמריקה, בקנדה, הוא שומע והוא בכל שבא לו התעוררותיש אחד 

זה שלומד עם כזה מין עסק בתורה, יהודי התעוררותו נמשכת על ידי  משהו,

מה זה בעצמו עי"ז יוצא ידי חובת תוכחה. וגם  זו שמכרזת,היא והתורה 

בכל התורה שהולך ומעורר  אומר בתורה ההיא, שיש כזה מין לימודהרבי ש

, שכן כל אחד צריך באמת 'תורת הצדיק'לגם שם הכוונה היא  ,מקום

 התקשרות לצדיק האמת.

ווג 'זי, שם מדבר הרבי מענין ה'תחילה', מזרבי נתן מבאר ע"פ תורה י"ד

כיצד זוכים באמת ללימוד התורה באופן  ,מחהנשמות', מבאר שם רבי נתן

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ה  משם:  מו  ַעְצמָּ ה ב ְ רָּ ו  ה, ֲאַזי ַהת  רָּ ו  ה ת  נ ָּ ֶ מ  ה מִּ ה ְלַדַעת, ְוַנֲעש ֶ רָּ ְך ַהְסת ָּ תו  ב ְ ה ׁשֶ רָּ ר ַהַהְסת ָּ ֱחזָּ נ ֶ ן ׁשֶ ה ְוֵכיוָּ יחָּ כִּ ו 
תָּ  יַנת: או  ְבחִּ י'ם, ב ִּ תִּ ֵאֲהבּו פֶּ ים ּתְ יִּ תָּ ַתי ּפְ ְיהּו ַעד מָּ ת ַקּמַ זֶּ א ַמְכרֶּ ש  א  'אֹוַרְיתָּ י ל"ו, ַאֲחֵרי נ"ח, נָּ ינִּ מִּ )ז ַהר ׁשְ

 קכ"ו(.
נֵ אות ד':  מז ים ֵאין ב ְ מִּ יֵדי־ֲחכָּ ְלמִּ ה ת ַ ֵני מָּ ְ פ  ים פא.(: 'מִּ רִּ ה )ְנדָּ כָּ ְברָּ ם לִּ נָּ ְכרו  , זִּ ֵמינו  ְמרו  ֲחכָּ אָּ יֶהם ְוֶזה ׁשֶ

ה'  ל ָּ חִּ ה ת ְ רָּ ו  ת  ְרכו  ב ַ ל  א ב ֵ ֵני ׁשֶ ְ פ  ים? מִּ מִּ יֵדי־ֲחכָּ ְלמִּ ֵרְך  –ת ַ ם, ְלבָּ כָּ יד־חָּ ְלמִּ ט ת ַ ְפרָּ בִּ ם, ו  דָּ ל אָּ יְך כ ָּ רִּ צ ָּ ׁשֶ
. נו  ְרׁשֵ ם ׁשָּ י ׁשָּ ה, כ ִּ ל ָּ חִּ ה ת ְ בָּ ַמֲחׁשָּ ת, ַהְינו  ב ְ מו  ׁשָּ ׁש ֶרׁש ַהנ ְ תו  ב ְ רָּ ו  ד ת  ו  מ  לִּ יר ב ְ אִּ ְלהָּ  ו 

ּקּון הּוא ַעל ְוַעלו"ה ערלה ה"ה, אות י"ב: ליקמח  ים ּתִּ יכִּ רִּ ל ַהּצְ ל ּכָּ ּקּון ׁשֶּ ר ּתִּ ּקַ ן עִּ ת ּכֵ יק ֱאמֶּ ּדִּ  ְיֵדי ַהּצַ
ין ַעל כִּ ו  ז  יַנת ׁשֶ חִּ ר ב ְ ק ַ הו  עִּ ז ֶ ה ׁשֶ רָּ ו  י ת  ׁשֵ ו  ד  ם חִּ ָּ ׁש  יְך מִּ ְלַהְמׁשִּ ם ו  ת ְלׁשָּ ם ַלֲעלו  תָּ דָּ ה  ְיֵדי ֲעבו  ּתֹורָּ ֵרְך ּבַ 'ְלבָּ

ה' ּתְ  ּלָּ הו  חִּ ים ׁשֶ ִּ ׁש  ַער ַהֲחמִּ ת ְלׁשַ ים ַלֲעלו  לִּ כו  י ְ ַהְינו  ׁשֶ ן, ד ְ ְרׁשָּ ים ְודו  רִּ ְדבָּ ֵתַח ב ִּ ו  א פ  הו  ַכי ׁשֶ ְרד ְ יַנת מָּ חִּ א ב ְ
ה  רָּ ו  ת ַהת  ו  י  תִּ ַרת או  ים ֶהאָּ יכִּ ַמְמׁשִּ ים ו  ְזרִּ ם חו  ה ְוׁשָּ רָּ ו  ַלת ַהת  יַחת ְוַהְתחָּ תִּ ְ ה פ  רָּ ו  יַּ ׁש ֶרׁש ַהת  ְרהּוֵרי ַעד ׁשֶּ יַע הִּ ּגִּ

ים ל ַהחֹוְטאִּ ה ְלכָּ ׁשּובָּ ים ּתְ רִּ ים ַעל .ְוַהג ֵ ְדעִּ י יו  ם  ְיֵדי כ ִּ ָּ ׁש  יְך מִּ ְלַהְמׁשִּ ן ו  ְרׁשָּ ׁשָּ ה ב ְ רָּ ו  ת ַהת  ו  י  תִּ יר או  אִּ ֶזה ְלהָּ
ים  אִּ ְפלָּ ים נִּ פִּ ֵצרו  ה ב ְ רָּ ו  י ת  ׁשֵ ו  ד  ל הָּ חִּ ת ּכָּ יְך אֶּ יְך ּוְלַהְדרִּ ּיּוְכלּו ְלהֹולִּ ן ׁשֶּ ֹאפֶּ ת ּבְ ֱאמֶּ ְך הָּ רֶּ דֶּ ים ְמֹאד ּבְ ְרחֹוקִּ

ם הֶּ אּוי לָּ רָּ "ל ּכָּ  ְוַכנ ַ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כד טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כד
ות לצדיק כזה אשר זוכה ללימוד התורה באופן רשצריך התקש ומבאר,כזה? 

 שכזה.

 

 סמכו על כוחי!

להחדיר עלינו זמן שהשנמה בקרבנו, כל זמן שהקדוש ברוך הוא עוזר, כל 

, הרבי הוא בעל כח נפלא כח בנו, יש אצל הרבייבלעמוק את הרבי עמוק 

 !!!, וכמשתמשים בכוחו כובשים מלחמותגדול

הוא יודע שאין בכוחו מאחר ויש אחד שאינו חפץ בכיבוש המלחמה,  

המלחמה, הוא לא רוצה להילחם, אבל עם כח הצדיק יכולים את לכבוש 

 !מטלכבושאף להיכנס בקשרי המלחמה ויכולים לכבוש, 

"וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות אומר הרבי:  נבתורה ב' ,אכןו

אני נלחם, ': שאומרהכל על ידי תפילה! יש אחד  – שיכבוש, הכל משם!"

מרגיש שלא יצליח לכבוש,  מאחר והואאבל  ',אני צריך לכבוש את המלחמה

לא! אתה יכול להיכנס  פץ להיכנס בקשרי המלחמה כלל וכלל.אינו חהוא 

 מסייעך!שכזה בעל כח גדול ישנו שכן בקשרי המלחמה ואף לכבוש! 

אחד שיש לו  !שונים לגמריהם כשיש בעל כח שמסייע, אזי הדיבורים 

בזה שהוא  מסתייםשיעורים קבועים בספריו של הרבי, צריך לדעת שזה לא 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ר עי' ליקו"ה שבת ה"ז, אות ל"ג:  מט  ק ַ ֵלקְוֶזה עִּ ת ֲעמָּ מֶּ ְלחֶּ ם  מִּ דָּ ל אָּ כָּ ת ב ְ ו  י  טִּ ְפרָּ בִּ ת ו  ו  י  לִּ ְכלָּ ר ב ִּ ו  ל ד  כָּ ב ְ ׁשֶ
ל ְזַמן,  ְבכָּ יו  ְלַחְמּתֹו ּכִּ מִּ ֵאל ַלֲעֹמד ּבְ רָּ שְֹ יק ְוֵאין ּכַֹח ְלרֹב יִּ ּדִּ ֹכַח ַהּצַ ם ּבְ "ל ,אִּ נ ַ  .כ ַ

האות א':  נ  ּלָּ פִּ יַח הּוא ַהּתְ ׁשִּ ל מָּ ֵלי־ֵזינֹו ׁשֶּ ר ּכְ ּקַ י עִּ .  !...ּכִּ תו  ו  י  ר חִּ ק ַ ם עִּ ָּ ׁש  מִּ ל ו  ה ְוכָּ ֲעש ֶּ ּיַ ְלַחְמּתֹו ׁשֶּ ל מִּ ְוכָּ
ְכּבֹש   ּיִּ יׁשֹות ׁשֶּ בִּ ם –ַהּכְ ָּ ׁשּ  !ַהּכֹל מִּ



 כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  כה ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
ישנו בעל כח גדול שמסייעו, ישנו בעל כח עליו לדעת שלומד את הספרים, 

 .אלי גדול, והבעל כח הזה מדבר

השארה זו אינה רק 'עד'  -ריו כל כך הרבה, כזו השארה איר אחהרבי הש

 .נאביאת המשיח, אלא 'ועד בכלל'

?! משיח ייתן את אותם רפואות שהרבי ישתנה משהווכי אצל משיח 

משיח יאמר  !למשיח יצייתו - נותן! משיח יצוה ליהודי לקום בחצות לילה

אין עצות אחרות.  !למשיח יצייתו –שצריך לציית לדברי השולחן ערוך 

 !ויצייתו לו –משיח יאמר שצריך להקפיד על זמן תפילה, זמן קריאת שמע 

מילא העולם לא רוצים לציית, אבל  !לא נציית כבר עכשיו?אם כן מדוע 

 אנחנו צריכים לציית לרבי.

: יש לי השגה כזו להשי"ת שהייתי נב)ר' נחמן בורשטיין: הרבי מביא בחיי מוהר"ן אות רנ"ז

 להביא על ידה את משיח וכו'(.יכול 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

"פון מיר ביז משיח, שנדפס בטעם זקנים קו' ב', וז"ל שם: דער רבי האט געזאגט;  שייך להשיחה נא 
וועט נישט זיין קיין שום חילוק, קיין נייעס וועט נישט זיין, נאר איהם וועט מען פאלגן, מיר וויל 

וועט מען איהם  -'משיח' אז ער וועט זאגן אז א איד דארף האבן 'התבודדות'  מען נישט פאלגן"!
אז ער וועט  -ן, אז ער וועט זאגן אז די עיקר עבודה פון א איד איז 'חצות', 'ווינטער חצות'! פאלג

 און מיר וויל מען נישט פאלגן!. - -וועט מען איהם פאלגן!  -זאגן די ווערטער 

ַמרעי' בחיי מוהר"ן רס"ו;  י )רביז"ל(: אָּ ֵאל ֲאנִּ רָּ ש ְ ה טֹובֹות ְליִּ יַח ַיֲעש ֶּ ׁשִּ ּמָּ ֶּ ל ַמה ׁשּ ֹות ּכָּ כֹול ַלֲעש  , ַרק יָּ
ֵתר ר יו  ב ֵ ַסק ְול א ד ִּ פָּ י )ו  ל ֲאנִּ ם ֲאבָּ קו  ְגז ר א ֵמר ְויָּ יַח יִּ ׁשִּ ָּ מ  יא ׁשֶ ק הִּ ו  ל  ַהחִּ ל (ׁשֶ כו  י יָּ י ֵאינִּ ל ֲאנִּ ח ַאֵחר ֲאבָּ . ֻנס ָּ
בָּ  יַח כ ְ ׁשִּ ל ֵאֶצל מָּ ה, ֲאבָּ ירָּ חִּ ן ֵיׁש ב ְ י ֲעַדיִּ , ֶאְצלִּ זו  א כ ָּ ן. ֵיׁש ֻנְסחָּ ְגמ ר ֲעַדיִּ ללִּ לָּ ה כ ְ ירָּ חִּ ְהֶיה ב ְ  .ר ל א יִּ

ַמר וז"ל שם:  נב אָּ י ׁשֶ ַמְעת ִּ יַח, ׁשָּ ׁשִּ ת מָּ ּה אֶּ דָּ יא ַעל יָּ בִּ כֹול ְלהָּ י יָּ יתִּ יִּ הָּ ַרְך ׁשֶּ ְתּבָּ ם יִּ ֵ זֹו ְלַהׁשּ ה ּכָּ גָּ ָּ י ַהש ּ ֵיׁש לִּ
י זֶּ  ב, ּכִּ ם ְלמּוטָּ ְתכֶּ יר אֶּ ם ְלַהֲחזִּ ְצְלכֶּ י אֶּ י ַעְצמִּ ַקְחּתִּ י ַהּכֹל ְולָּ ְקּתִּ ּלַ ל סִּ ן ַהּכֹלֲאבָּ דֹול מִּ  עי"ש וכו'.! ה ּגָּ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כו טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כו
וא חושב מחשבות לבל ידח , שהקדוש ברוך הנגבספרים הקדושים מובא

, ישנם כאלו נשמות לא יודעיםהרי הקב"ה מעכב את הקץ, אנחנו  ממנו נדח.

"ה חושב מחשבות הקבלהיות נידחים ממש, אך  הם ראוייםעשיהם שלפי מ

שהנשמה עושה מצוה י על ידאריכות הגלות, ובתוך  לבל ידח ממנו נדח,

כלשהי, היא מצלת עצמה. זו הסיבה שהגלות מתארכת כל כך, כדי שלא יהיו 

 נדח לעולמי עד ולנצח נצחים. 'נדח'הנשמות נידחות, שכן 

אבל יכול להביא את משיח,  אמנם הוא זוהי גדולתו של הצדיק האמת;

 יישארו כל כך הרבה נידחים.אז 

הוא אכן יתקן, אבל זה  כשמשיח יתקן, הוא יתקן את כולם( :נד)ר' נחמן: הרבי אמר הרי

משיח אמנם מתקן את עצמו מתוך בחירה. שאדם לא אותו דבר כמו כבר 

)ר' . נהזה ענין אחר לגמרימתוך בחירה עצמו את יתקן, אבל אדם שמתקן 

 אכן כן, הכל יהיה בלי בחירה. (ח לא תהיה בחירהמשה: אצל משי

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ּדֹור ּדֹורעי' ליקו"ה מנחה ה"ז, אות י"ט, מ"ש שם:   נג ֵלק מִּ ֲעמָּ ה ַלה' ּבַ מָּ ְלחָּ ה ַעד  - מִּ ל מ ש ֶ רו  ׁשֶ ו  ד  מִּ
 .' רו  ְוכו  ו  דד  חָּ ַפַעם אֶּ ֵלק ּבְ ר ֲעמָּ ְמחֹות ֵזכֶּ ר לִּ ְפׁשָּ י אֶּ י אִּ ׁש ּכִּ דו  ל ַהק ָּ ַע ׁשֶ ְזרו  ה ב ִּ רָּ י ְסעָּ ךְ -, כ ִּ רו  י -ב ָּ ' . כ ִּ א ְוכו  הו 

' יו ְוכו  פִּ ד ב ְ י ַציִּ יַנת כ ִּ חִּ ו  ב ְ ים ב  מִּ ְעלָּ ת ַהנ ֶ צו  יצו  ם ַעל ַהנ ִּ ס ג ַ חו  ין לָּ יכִּ ם ..ְצרִּ ְרׁשָּ ָּ ׁש  ת ׁשֶ מו  ׁשָּ ו  ַהנ ְ ל  . ַוֲאפִּ
ם א ֶפן. ַעל ׁשו  ם ב ְ תָּ ְמֶחה או  ים ֶאְצלו  ל א יִּ ׁשִּ בו  ֵאל ַהכ ְ רָּ ש ְ ת יִּ ַ ֻדׁש  ק ְ ן ֵא -מִּ ד ַרק כ ֵ ַפַעם ֶאחָּ ְכרו  ב ְ ֶחה זִּ ינו  מו 

ר,  ו  ר ד  ו  ד  ֵלק מִּ ֲעמָּ ה ַלה' ב ַ מָּ ְלחָּ ַעלמִּ ד-ׁשֶּ חָּ ל אֶּ ה ְלכָּ ירָּ חִּ ה ֵיׁש ּבְ א-, ְוַעלְיֵדי זֶּ ְיקָּ ְררו  ְוֵיְצאו   ְיֵדי ֶזה ד ַ ְתב ָּ יִּ
' ם ְוכו  ַמיִּ ָּ ַחת ַהׁש  ת ַ ְכרו  ְלַגְמֵרי מִּ מו  ְוזִּ ֶחה ׁשְ מ ָּ ז יִּ ר ְלֵעיל ְואָּ ְזכ ָּ נ ִּ ים ֶאְצלו  כ ַ ׁשִּ בו  ת ַהכ ְ מו  ׁשָּ  : , עי"שַהנ ְ

ַמר מובא באבניה ברזל, אות ד', וז"ל שם:  נד  נו  ַז"ל אָּ אּבֶּ ַרב ֵ אל הָּ ר זָּ ין עֶּ עטִּ עַדאְרף ּבֶּ ען ַא ַסאְך ַא יּוד ּבֶּ
ועלְ  ע וֶּ אְנצֶּ י ּגַ ען ּדִּ עְכטֶּ ועט ַפארֶּ ען, אּון וֶּ ועט קּומֶּ יַח וֶּ ׁשִּ ין ַאז מָּ וארִּ ין ַזיין, וָּ ועלִּ וי ַאזֹוי ֵזיי וֶּ ער וִּ יְנדֶּ ט, קִּ

אׁשֹון רִּ ם הָּ דָּ ע ּדֹורֹות ַעד אָּ ּקּון צּו ַאלֶּ ועט ַזיין ַא ּתִּ  .!וֶּ
 כשיש עדיין יצה"ר לאדם וכו', עיי"ש. עי' לקו"ע ערך התחזקות אות ל"ז; והוא מעלה גדולה נה



 כז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  כז ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
 ועם נברא יהלל י'ה

 )חוזר לדבר סביב התורה 'בהעלותך את הנרות'(

אדם יפנים כש ,ידיעה זו לבד שהרבי מדבר בתורה זו ובתורות אחרות

הרבי מדבר  - ידיעה זו, שהעיקר הוא לשמור את המחשבה, לשמור את המח

, שאדם יידע שבזה עליו לבד עצם הידיעה – 'זיי"ן נרות'קדושת המפה 

עצם הידיעה  –להשקיע את כל כוחו, ושזה עיקר המח, שזה עיקר האדם 

לחפש עצות כיצד מה שעליו לעשות כעת, זה לבד היא דבר נפלא ביותר, 

 לזכות לקיים ידיעה זו.

העולם ברוגז על רבי נתן מדוע הוא כתב ליקוטי תפילות: "אף אחד לא 

 רבי נתן חיבר תפילות! - כתב תפילות..."

 קושיותגם   – 'לעשות מהתורות תפילותשל הרבי 'גילויו על קושיות הגם 

"אתה לומד משהו, תכף  :גם דרך זו חדשה היא ; הלאהתירוץהם  הם אלו

רבי נתן כתב זה על סמך  , הלאומיד תתפלל שתזכה לקיים מה שלמדת!"

 !חידושבאמת  וזה, נואת תפילותיו

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ֶרְך עי' מ"ש מוהרנ"ת זצ"ל בההקדמה של הספה"ק ליקוטי תפילות:  נו  י ַהד ֶ ִּ ת 'ַעל פ  רו  ו  ת ֵמַהת  ו  ַלֲעש 
ת ו  ל  פִּ ים )עי' בשי' הר"ן קמ"ה מ"ש שם:  'ת ְ עִּ ֲעׁשו  ה ׁשַ ז ֶ ים מִּ ת ַנֲעש ִּ ו  ל  פִּ ת ת ְ רו  ו  ן ֵמַהת  ש ִּ עו  ׁשֶ כ ְ ַמר ׁשֶ אָּ

ם לָּ ת עו  ימו  ה מִּ ֵאל ֶ ים כ ָּ לִּ דו  ים ג ְ עִּ ֲעׁשו  ַרְך ׁשַ ְתב ָּ יו יִּ נָּ לו  ְלפָּ ל  א עָּ ה ׁשֶ ים ְלַמְעלָּ לִּ דו  ַכל !(ג ְ ַקל יו  , ַעל ְיֵדי ֶזה ב ְ
י ַלאו כ ָּ  ה, כ ִּ ת ַהְרב ֵ ְכֵבדו  ת ו  יעו  ם ַעל ֶזה ֵיׁש ְמנִּ ר ְלֵעיל. ַאְך ג ַ ְזכ ָּ נ ִּ בו  כ ַ ם ְלבָּ ר עִּ ל ֲאׁשֶ ֵרׁש כ ָּ י ְלפָּ קִּ ם ב ָּ דָּ ל אָּ

אָּ  ֶזה ׁשְ ֵצא ב ָּ ו  ת ְוַכי  ו  ל  פִּ ת ת ְ רו  ו  ת ֵמַהת  ו  ַכל ַלֲעש  ו  י  ה, ַעד ׁשֶ כָּ ְברָּ נו  לִּ ְכרו  נו  זִּ ְבֵרי ַרב ֵ דִּ ְך ב ְ ל כ ָּ ת. כ ָּ ו  ת ַרב  יעו  ר ְמנִּ
ר  ֲאׁשֶּ י ּכַ י ְלַעְצמִּ ְמּתִּ ׁשַ רָּ ּלֹות ׁשֶּ פִּ יק ֵמַהּתְ י ְלַהְעּתִּ ּבִּ ל לִּ י אֶּ ְמּתִּ ן ש ַ הַעל ּכֵ כָּ ְברָּ ְכרֹונֹו לִּ נּו זִּ ַלי ַרּבֵ ַקד עָּ ב ּפָּ ו  ט  , ׁשֶ

ַפַעם ַאֵחר ם ב ְ ה  ג ַ ְמרָּ ַכל ְלאָּ ו  י  ֵדי ׁשֶ ה, כ ְ רָּ ה ְסדו  ל ָּ פִּ ין ְלֵאיֶזה ת ְ כִּ ו  ז  ׁשֶ ת כ ְ ו  ל  פִּ ב ְלַעְצמו  ַהת ְ ו  ְכת  ילִּ יתִּ ש ִּ  ., ְוֵכן עָּ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כח טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ כח
מנוחתם בגן עדן הרבה יהודים ש "כבר יש לי :ואמר ענה רבי נתןנפעם 

"איך האב שוין אסאך יודן כך התבטא רבי נתן:  – "!בזכות התפילות שלי

 !"נזאין גן עדן דורך מיינע תפילות

 .נחכך התבטא רבי נתן –!" שלי תפילותהעל ידי  –'ועם נברא יהלל ק"ה 

עתידין ששאמרתם  הדברשאל אחד את רבי נתן: "רבי נתן, האם נכון 

 דין וחשבון על שלא אמרו ליקוטי תפילות?".ליתן 

אמרתי כך: 'ייתנו דין וחשבון  –"כן אמרתי ולא אמרתי נענה רבי ואמר: 

כל אחד על מה שישאלו אותו, על עוולה זו, על עוולה זו, ואז האדם יראה 

 בעצמו, שאם היה אומר ליקוטי תפילות, היה נקי מאותה עוולה!".

'מדוע עשית עוולה זו?!', לא ישאלו  :ת האדםישאלו אשכלל הדבר הוא, 

'אם  :בעיניו'מדוע לא אמרת ליקוטי תפילות', את זה הוא כבר יראה  :אותו

 !'.נטהייתי נזהר באמירת ליקוטי תפילות, לא הייתי עושה עוולה זו

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ן "ה: עי' כוכ"א, ערך אנשי מוהר"ן, דיבורים ממוהרנ"ת זצ"ל, אות כ נז  יק ר' ַנְחמָּ תִּ י ֵמַהו ָּ ַמְעת ִּ ם ׁשָּ ג ַ
 ) ַמה  ן ת ֵ ְלׁשו  ֲהַרַנ"ת )ב ִּ ַמר מו  ַעם ַאַחת אָּ ַ פ  יֶנער ַז"ל ׁשֶ ְלְטׁשִּ ּלֹות טו  פִּ ַהּתְ ם ֵיׁש ּבְ ים אִּ ים ׁשֹוֲאלִּ דִּ ְתַנּגְ ֵהם ַהּמִּ

ׁש  ים ֵמרּוַח ַהּקֹדֶּ בֹוהִּ ת ֵהם ּגְ ֱאמֶּ ׁש, ּובֶּ י רּוַח ַהּקֹדֶּ כִּ ְמׁשָּ י ֵהם נִּ ים. כ ִּ ִּ ׁש  ַער ַהֲחמִּ ַ ׁש  ת )ם מִּ כו  ֵטי ֲהלָּ ו  ק  לִּ ן ב ְ ְוַעי ֵ
"ן ו  ַער ַהנ  ַ ׁש  ְך מִּ ְמׁשָּ ת נִּ ו  ל  פִּ ת ת ְ רו  ו  ת  ת מִּ ו  ֶרְך ַלֲעש  י ַהד ֶ ן ֶזה כ ִּ בָּ ם מו  ה ו' ׁשָּ כָּ ת ר אׁש ח ֶדׁש ֲהלָּ ְלכו    (הִּ

ַמר  אָּ י ׁשֶ ַמְעת ִּ ם ׁשָּ ר ְלַגן ֵע ג ַ בָּ כּו ּכְ ים זָּ ׁשִּ ה ֲאנָּ י ַהְרּבֵ ּלוֹ ּכִּ ּלֹות ׁשֶּ פִּ ן ַעל־ְיֵדי ַהּתְ  !דֶּ

ַמר שם, אות כ"ד:  נח  הֹוֵלְך יֹום אָּ ׁשֶּ ּבֹון ּכְ ׁשְ ין ְוחֶּ ן ּדִּ ּתֵ ין לִּ ידִּ ם, ֲעתִּ עֹולָּ ּלֹו ּבָּ ּלֹות ׁשֶּ פִּ ְצאּו ַהּתְ ּיָּ ו ׁשֶּ ַעְכׁשָּ ׁשֶּ
ם ים אֹותָּ ֵאין אֹוְמרִּ ד ׁשֶּ חָּ  . ..אֶּ

ים ק"ב(:  ל ִּ הִּ ב )ת ְ תו  ן ַהכ ָּ ו  ְלׁשו  ל  ת ׁשֶ ו  ל  פִּ ַמר ַעל ַהת ְ אָּ י ׁשֶ ַמְעת ִּ יק: ׁשָּ ְעת ִּ ַ ַמר ַהמ  ֵתב זֹאת ְלדֹר ַאֲחרֹון אָּ ּכָּ "ּתִּ
ל  א ְיַהּלֵ ְברָּ ידקָּ ְוַעם נִּ תִּ ּלֹות ּה", עָּ פִּ ֵאּלּו ַהּתְ ּה ּבְ לּו יָּ ַהּלְ ּיְ ְראֹות ַעם ׁשֶּ ּבָּ  . ְלהִּ

להרה"ג מטשערין, מ"ש ע"פ תורה ט' על מאמר חז"ל: יכול אני לפטור  -' עי' בס' 'ירת האיתנים נט 
 מדין תפילה -את כל העולם כולו מן הדין 



 כט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  כט ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
 אלא, שהאדם ייתן דין וחשבון על שלא אמר ליקוטי תפילות, איפה נמצא

 כך הסביר לו רבי נתן. –באופן אחר שהשאלה תהיה 

שאלו את רבי נתן, האם נכון הדבר שכך אמר,  ;באופן כללי מובאזה  סבאבני'ה ברזל )ר' נחמן:

 בדומה למהשיענישו את האדם בגיהנום על שלא היה ברסלב'ער חסיד. ועל כך השיב רבי נתן 

לא היה עושה את  ,בעולם האמת יראה האדם כי אילו היה ברסלב'ער חסידש, כעת שאמרתם

 ה הזו, את העולה ההיא(.להעו

 

 יותרנוקב הדין וחשבון יהיה 

ישאלו  ישאלו, אותו כן ישאלו. כןאותו יכול להיות ש -ברסלב'ער חסיד 

אותו: 'מדוע עשית עולה כזו?', והוא ישיב: 'מה אעשה?!'... אך ימשיכו 

לדבר ציוה הרי  הואולשאול: 'צייתת לדברי הרבי?' הלא היה לך רבי, 

שמעת בקולו? מילא אחרים לא היה להם, אבל לך  דיבורים להשם יתברך,

 רבי?!'. ככה אמרו אנשי שלומינו.היה הרי 

היה לך לא עוד יותר: 'ה ונוקב נמצא איפה, שהדין וחשבון יהיה חריף 

היו אנשי שלומינו מסיימים: 'אמנם הדין וחשבון יהיה חריף משל  רבי?!'.

 איפה, . נמצאלהיות ברסלב'ער חסיד!' טוב יותרפי כן אחרים, אך אף על 

 זה כדאי יותר.ואעפ"כ שהדין וחשבון יהיה חריף יותר, 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ם ערך 'שיחות וסיפורים ממוהרנ"ת', אות נ"א:  ס  ַאת ֶ ים ֲעֵליֶכם ׁשֶ ְמרִּ ֲהַרַנ"ת או  ד ְלמו  ַמר ֶאחָּ ַעם ַאַחת אָּ ַ פ 
ים מ ְמרִּ ּלֹ או  ין ַעל ׁשֶּ ַמְייסִּ ועט ׁשְ הֶֶּ'וֶּ יָּ יד א הָּ סִּ ר חָּ בֶּ ְסלֶּ רֶּ ְלקו  ַעל ּבְ י ִּ א ׁשֶ ן, ֶאל ָּ ֵמר כ ֵ י או  יו ֵאינִּ . ַוי  אֶמר ֵאלָּ

ים לִּ דו  ֶמיךָּ ַהג ְ גָּ ְ ְרֶאה פ  ם ת ִּ ים, אִּ מִּ גָּ ְ ין,  ,ַהפ  בִּ הְותָּ ֵאּלֶּ ים הָּ מִּ גָּ ה ְלךָּ ַהּפְ יָּ יד לֹא הָּ סִּ ר חָּ בֶּ ְסלֶּ רֶּ יתָּ ּבְ יִּ ם הָּ  !אִּ



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ל טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ל
כן כן,  '(סא)ר' משה: על הצדיקים כתוב: 'הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה

 לו יותר מה שהוא צדיק.ניחא ובכל זאת 

שעל , וודאי, אל לנו להטעות עצמנו, יש לנו כאלו עצות קדושות, וודאי

"איש כשר, : סבביכולתינו להשתנות ולהיות אנשים אחרים. הרבי אומרידם 

כל העולם ואף על  רנדמה שהולך בן אדם עם דקין וכרכשות ואיברים כשא

 פי כן באמת הוא ענין אחר לגמרי!".

אינו ספר  ועיון בעלמא וזהו, זה ספרו של הרבי לא ניתן לנו כדי לעיין בו

כזה. ספרו של הרבי ניתן לנו כדי שנעתיר ונבקש מהשם יתברך שנזכה לקיים 

ישנה  '.תורה תפילה!התבקש מהשם יתברך, תעשה מ' ;בו את מה שלמדנו

העובדה שבספרו של הרבי נמצאים גם כוחותיו של  והיא: נקודה נוספת

 הרבי בעצמו.

 

 

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

 גמ' בב"ק נא., ועוד סא
ין "ד: עי' שי' הר"ן י סב ּקֹורִּ ר ׁשֶּ ׁשֵ יׁש ּכָּ א ְמֹאד אִּ י ְמַקּנֵ י"ֲאנִּ ר ְיהּודִּ יכֶּ ְרלִּ ם  ",עֶּ ם עִּ דָּ ן אָּ הֹוֵלְך ּבֶּ ה ׁשֶּ ְדמֶּ י נִּ ּכִּ

י י אִּ ן ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ּכִּ ְניָּ ת הּוא עִּ ֱאמֶּ י־ֵכן ּבֶּ ם ְוַאף־ַעל־ּפִּ עֹולָּ ל הָּ ר ּכָּ אָּ ׁשְ ים ּכִּ רִּ ׁשֹות ְוֵאבָּ ין ְוַכְרּכָּ ּקִּ ר ּדַ קָּ ר יָּ ׁשֵ ׁש ּכָּ
ֵרי לֹו.ְמ   ֹאד ַאׁשְ



 לא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  לא ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
 שערי דמעות לא ננעלו

 (.סגנראה מדבר אודות ר' חיים קצב המכונה 'חיים שיש בו'כפי ה)חסר קצת, 

 פניו היו שטופים דמעות... המרחץ... ממש כמו אחד שיוצא מן

 יו,מסופר על רבי יוסי ורבי אבא שהלכו יחד ,בזהר הקדוש פרשת אחרי

ופגשו באיש אחד. פנה רבי יוסי לאיש ואמר: 'ישנו כתם על מצחך מחמת 

רבי אבא דברי הודה האיש ל ',ור את האמת!מעבירה שעברת, התוודה וא

שמלאי' שמו, תנא ושמו רבי  'רביותי על ידי איזה רופא לואמר: 'ניצ

 –שיש לו רופא בשם רבי שמלאי, 'אסייא' לרבי אבא שמלאי; הוא סיפר 

שבכל יום יבכה לפני השם יתברך, ועם  ,א נתן לו רפואהפורהו רופא,

 .הדמעות הללו ירחץ את פניו עד שהכתם יסור מעל פניו

ממך התשובה, אמור כעת שלש פעמים  האם לא נמנע: 'אמר לו רבי אבא

"וסר עונך וחטאתך תכופר". אמר האיש את הפסוק שלש  :הפסוקאת 

 פעמים, והכתם סר מעל פניו.

 ,מדברעומד והגיע רבי אבא למקום כלשהו, וראה שם יהודי כעבור זמן 

שכל פגם  - ענין זהובתוך דבריו דיבר גם מ, 'השגות אלוקות'דיבר האיש 

, ועל מנת להסיר את הרושם, צריך לרחוץ פניו בדמעות. שאל עושה רושם

יעץ סיפר לו האיש, שהיה חכם אחד ש אותו רבי אבא: 'מנין לך דבר זה?',

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

פע"א תחילה היה בעל עבירה גדול והיה ידוע כגרוע מכל בני העיר. . בר' חיים קצב מקיבליטש סג 
שכרו אותו המתנגדים עבור בצע כסף לרצוח את ר' פנחס מקיבליטש בגלל שקירב לדעת רז"ל רבים 

חס והפך ע"י זה מבני הנעורים בעיר. אולם כשבא לבצע את זממו שמע כמה דיבורים מפי ר' פנ
לבעל תשובה גמור וחי כל ימיו בתשובה. ספר הליקוטי תפילות שלו היה תמיד רטוב מדמעות ועסק 

 )גידולי הנחל(. תרפ"ב-כל ימיו בתורה, תפילה וצדקה. נפטר זקן ושבע ימים בשנת תרפ"א



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לב טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לב
. או אז גולל לפניו את הסיפור כולוהוסיף וואף רפואה זו, להשתמש בלו 

רבי !!! החייה עצמו רבי אבא, כאלו השגות אלוקות ופלפולי דאורייתא

אף ערך ולראותו בכך. רבי אבא אבא היה מלא חיות מה שזכה להיפגש עמו 

 שם סעודה. סיפור שלם.

ים! ות האמיתיות של הרופאים האמיתימה הם הרפוא מכאן אנו למדים

שם יתברך ולרחוץ את לבכות לפני ה -רבי שמלאי נתן לו רפואה מעולה 

 בדמעות!פניו 

  

 כן, זקן. הקצב?( –)ר' משה: מסתמא הוא כבר היה זקן ר' חיים 

 .(כנופיות רוצחים 'באנדעס' פוגרומיםערכו )בשנים תר"פ, תרפ"א, בהם אותו לא הרגו 

במושב זקנים בו התגורר. כשראיתי אותו,  הוא נפטר בעיר הייסין

מהמרחץ! זה עתה אחד שיצא מו כשהסתכלתי בפניו, הוא היה נראה ממש כ

זהו חיים שרצה  ;זקן ארוך ומהודר עםיהודי בריא,  )ר' משה: הוא היה אדם בריא?(

. ..'סד'חיים שיש בוהיה מכונה בפי כל להכות את ר' פנחס... זהו חיים ש

ם בעולם האמת יהודי, ממש צדיק! אני מאמין שששחיים יהיה כזה 

יה שופך דמעות ההוא הוא רחץ את פניו בדמעות,  חשיבותו רבה עד מאד!

 בתפילת שמונה עשרה!

)ר' משה: שר' חיים היה מכניס אורח.  משה טשנסטחובר סיפר ליר' 

כן, הוא היה מכניס אורח, הוא היה אדם אמיד. בזמני הוא עוד  בקיבליטש?(

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

חיל  קודם שחזר בתשובה אז לרוב גברתו כנוהו התושבים בשם "חיים שיש בו", כי היה גבור סד
 ממש, וכלם פחדו ממנו, כי בהכאת יד אחת יכול היה להרג אדם, )שיש"ק(.



 לג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בהעלותך תשל"הפרשת  לג ~~~~~~~~~~~~~~~~~~בא תשל"חפרשת 
, בקצביה בנו עבד עמו נהגתי לקנות אצלו בשר לכבוד שבת; צב,עבד כק

משה טשנסטחובר ר' היו לו ילדים. היה פעם ש שם,נכח אבל הוא עצמו גם 

 'בליל שבת'. מתן שכרה בצידההתארח אצלו, הוא נהג לתת אוכל טוב וגם 

דמעות כמים  הוא קם בלילה ואמר ליקוטי תפילות...איך ש' :משהר' תיאר  -

 '.שפך באמירת ליקוטי תפילות, הוא באמת רחץ את פניו בדמעות!הוא 

התפילה, תוכן לא הצליח לקרוא את אך , התקרב לליקוטי תפילות משהר' 

מה שהרבי יכול לעשות עם  יקוטי תפילות שלו היה ספוג דמעות!הל

'פליק' אחד היה גורם ב, 'הבריון של השכונה'כזה מין 'פרא אדם',  יהודי...

 מה שהרבי עשה ממנו! –לשני זוב דם, הוא היה גיבור 

. הוא , כסדר התהלך כשפניו שטופות דמעהרחץ את פניו בדמעותהוא 

כל אשר על ליבו, את זה עתה ששפך  דומים היו לאדםהיה אדם שמח, פניו 

 ראו על היהודי הזה שהוא תמיד היה מלא דמעות, ועמם רוחץ הוא את פניו.

 זהו 'סבון' מעולה, כשזוכים לרחוץ את הפנים עם דמעות, אוי אוי, אוי אוי...

 'אל תחרש!' :דמעות נאמר כלפי, "אל דמעתי אל תחרש"אומרים שם: 

על דמעות הקב"ה לא שותק:  "על זה אסור לך לשתוק!": סהאומר הזהר הק'

הוא  תחילה!". סו"שמעה תפילתי ה', ושעוותי האזינה, אל דמעתי אל תחרש

'אל דמעתי אל 'שמעה תפילתי ה', דוד המלך מבקש מהקב"ה:  מבקש:

הקב"ה שלא לבקש מדמעות אפשר משום שעל  ,על זה אל תשתוק – תחרש'

 ישתוק! על דמעות הקב"ה לא שותק!

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

י עי' זוה"ק חיי שרה קל"ב.:  סה תִּ ּלָּ פִּ ה ּתְ ְמעָּ י ְבַלַחׁש  - ה'ׁשִּ א דִּ תָּ א ְצלו  ׁש ... ד ָּ חרָּ י ַאל ּתֶּ תִּ ְמעָּ ל ּדִּ א  - אֶּ ד ָּ
א י ַמְלכ ָּ ֵ יל ַקמ  עִּ יה   ,אָּ ים ַקמ ֵ אִּ קָּ א ד ְ ְרעָּ אּוְלעֹולָּ ְוֵלית ת ַ ֵריַקְניָּ ין ּבְ ְמעִּ רּו ּדִּ א ַאֲהדָּ  !ם לָּ

 תהלים ל"ט, י"ג סו 



 טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לד טעם זקנים ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ לד
דמעות, זה לבד מתנה  זיליםכשהקב"ה עוזר ומ !צריך באמת זכיה לכך

 לצפות מהקב"ה. אלא שהרבי מתנה זאת בכך שלא תהיה לאדם מחשבה זרה

דמעות, זוהי להזיל . אבל כשהקב"ה עוזר והאדם זוכה סזלדמעות שיבואו

 מתנה נפלאה!

מתפלל שמונה עשרה בערב  איתי עליו, הייתי מקנא בו, ראיתי אותור

הוא רוחץ את השמונה איך השמונה עשרה מלא כולו דמעות, איך שבת, 

 עשרה בדמעות...

סקי, אביו של ר' לנכן, מוטל ק )ר' נחמן: ר' מוטל נהג לשבת בסיפורי מעשיות?(

הוא היה יהודי פשוט, אולם כשישב ללמוד סיפורי מעשיות, היה מזיל  נחמן

 דמעות כמים.

הוא ידע ללמוד קצת חומש עם  ללמוד משהו ר' חיים קצב?(ידע )ר' משה: הוא 

הוא כבר היה קצת יותר אז  את ספרו של הרבי.רש"י, קצת שולחן ערוך, 

 עדין ומזוכך.

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ הערות ומראי מקומות  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

ת בליקוטי מוהר"ן תניינא צ"ה:  סז  ינו  ְתחִּ ים ו  ל ִּ הִּ יַרת ת ְ נו  ַוֲאמִּ ינו  ְלֵבין קו  ה ב ֵ יחָּ ת ְוש ִּ ְדדו  ו  ְתב  ְנַין הִּ ְלעִּ
ֱאֶמת,  ֵלם ב ֶ ֵלב ׁשָּ ם ב ְ ְמרָּ ין ְלאָּ כִּ ו  ז  ׁשֶ ב ְמא ד כ ְ ת, טו  ׁשו  ַבק ָּ ַרךְ ַע ו  ְתּבָּ ם יִּ ֵ ְפֵני ַהׁשּ ְבּכֹות לִּ ה לִּ ְזּכֶּ ּיִּ ֶכה ד ׁשֶּ ו  ֵבן ַהב  , כ ְ

ה, ז א ְבכ ֶ י ִּ ה ׁשֶ ֶ ְמַצפ  ו  ו  ב  לִּ ב ב ְ ׁשֵ ת ְוחו  ׁשו  ַבק ָּ ת ו  ו  נ  חִּ ֵמר ת ְ ם או  דָּ אָּ הָּ ׁשֶ כ ְ ַמר, ׁשֶ ל אָּ יו. ֲאבָּ בִּ ְפֵני אָּ ה לִּ בָּ ֲחׁשָּ ַ ת ַהמ 
ם־כ ֵ  ֶלת ג ַ יא ְמַבְלב ֶ ה, ְוהִּ בָּ ה  טו  ו  ֵאינָּ ְעת  יַנת  ...ן ֶאת ד ַ חִּ ן ב ְ ם־כ ֵ א ג ַ ה, הו  ְבכ ֶ י ִּ ה ׁשֶ ֶ ְמַצפ  ב ו  ׁשֵ חו  י ֶזה ׁשֶ כ ִּ
ה נָּ ו ָּ ֶלת ַהכ ַ ַבְלב ֶ ְ מ  ה ׁשֶ רָּ ה זָּ בָּ ֱאֶמת ..ַמֲחׁשָּ ה ב ֶ י ָּ ְבכִּ ה לִּ ְזכ ֶ ם יִּ או  –. ְואִּ ם לָּ ב, ְואִּ ו  ל  –ַמה ט  או, ְול א ְיַבְלב ֵ לָּ

"ל נ ַ יל ֶזה כ ַ בִּ ׁשְ תו  ב ִּ ירָּ  .ֲאמִּ


